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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objeto empírico o Plano Geral de Atuação do Ministério 

Público do Estado de São Paulo, instrumento por meio do qual são fixadas as metas 

prioritárias anuais que promotores e procuradores devem levar em conta no desempenho de 

suas funções. Os antecedentes e o histórico do Plano Geral, assim como a classificação do 

tipo de meta que o integra, são examinados com o intuito de realizar uma análise acerca da 

organização interna do Ministério Público e da eventual contribuição de promotores e 

procuradores para o fenômeno da judicialização da política.  

Também se busca compreender como se dá a relação entre o estabelecimento de uma 

política institucional como o Plano Geral de Atuação e o princípio constitucional da 

independência funcional do Ministério Público. 

 

Palavras-chave: Ministério Público; Plano Geral de Atuação; política institucional; 

independência funcional; judicialização da política. 



 
 

ABSTRACT 

 

This thesis has as empirical object the General Plan of Action of the Public Prosecutor's 

Office of the State of São Paulo, instrument through which the annual priority goals are set 

and which prosecutors are required to take into account in the performance of their duties. 

The background and track record of the General Plan, as well as the classification of the type 

of goal that it is comprised of, are examined in order to carry out an analysis on the internal 

organization of the Public Prosecutor's Office and the possible contribution of prosecutors to 

the phenomenon of judicialization of politics. 

It also seeks to understand how the relationship is set between the formalization of an 

institutional policy such as the General Plan of Action and the constitutional principle of the 

functional independence of the Public Prosecutor's Office. 

 

Key words: Public Prosecutor's Office; General Plan of Action; institutional policy; 

functional independence; judicialization of politics. 
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1. Introdução  

 

Esta dissertação gira em torno de duas questões centrais, ambas relacionadas à análise 

política do Ministério Público. A primeira delas diz respeito à organização interna do 

Ministério Público do Estado de São Paulo; a segunda à forma pela qual os procuradores e 

promotores do Estado de São Paulo contribuem para a dinâmica da judicialização da política. 

O que se pretende aqui demonstrar é que (i) a independência funcional dos membros do 

Ministério Público dificulta o estabelecimento de uma política institucional (ARANTES, 

2002, p. 194; KERCHE, 2007, p. 267; SADEK, 2008, p. 117); e (ii) a forma como o principal 

instrumento de política institucional do Ministério Público do Estado de São Paulo é 

concebido pode contribuir com o fenômeno da judicialização da política (KERCHE, 2009). 

O objeto de pesquisa empírico adotado é o Plano Geral de Atuação do Ministério Público 

do Estado de São Paulo, instrumento previsto na Lei Orgânica do Ministério Público Paulista 

por meio do qual são estabelecidos anualmente os objetivos e as diretrizes destinados a 

viabilizar a consecução de metas prioritárias nas diversas áreas de atuação dos promotores e 

procuradores. As duas questões centrais do trabalho são analisadas à luz desse objeto 

específico. 

O primeiro capítulo é dedicado à revisão da literatura em ciência política sobre o 

Ministério Público para que se possa compreender como a instituição adquiriu a sua atual 

configuração e o seu rol extenso de atribuições, quais são os desdobramentos desse arranjo 

institucional e quais são as lacunas existentes na literatura no que diz respeito às práticas de 

organização interna do Ministério Público. 

O segundo capítulo se volta à questão da organização interna e versa sobre o processo de 

elaboração do Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Com 

isso, pretende-se compreender o contexto em que foi criado o Plano Geral e analisar as 

mudanças ocorridas na sua forma de elaboração ao longo de mais de quinze edições. Também 

é analisada a atual disciplina normativa da elaboração do Plano Geral, a qual foi confrontada 

com o processo concreto de elaboração do Plano Geral de 2016 não apenas com o intuito de 

diagnosticar eventuais dissonâncias entre norma e fatos, mas principalmente para identificar 

quais recursos são mobilizados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo no processo 

de discussão de seu Plano Geral. 

No terceiro capítulo passa-se à análise do conteúdo das diversas edições do Plano Geral e 

de como esse conteúdo pode eventualmente contribuir para a judicialização da política. Para 
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tanto, foi criada uma categoria de classificação das metas, com o intuito de verificar quem, em 

última análise, é responsável pelas medidas necessárias para que as referidas metas se 

concretizem. Se com isso não se pode medir ou afirmar de que forma promotores e 

procuradores agem – como se verá, a independência funcional e a ausência de mecanismos de 

acompanhamento dificultam (ou impedem) que os efeitos do Plano Geral de Atuação sejam 

medidos com exatidão – ao menos é possível apreender qual a concepção que promotores e 

procuradores têm acerca da instituição da qual fazem parte, o Ministério Público do Estado de 

São Paulo, e disso derivar hipóteses da consequência de tal concepção no fenômeno de 

judicialização. 

No quarto capítulo é feita a discussão sobre o Plano Geral de Atuação e política 

institucional. Procurou-se, por meio da literatura em ciência política, por publicações de 

membros do Ministério Público e pelas entrevistas com promotores e procuradores, investigar 

o status das discussões acerca da necessidade de a instituição dispor de uma política 

institucional tal como o Plano Geral de Atuação, sobre o conteúdo de tal política e sobre a 

eventual possibilidade de conciliação entre política institucional e independência funcional. 

A conclusão a que se chega é a de que a interpretação tradicional acerca da independência 

funcional realmente dificulta o estabelecimento de políticas institucionais dentro do 

Ministério Público. Contudo, dada a forma como os promotores e os procuradores do Estado 

de São Paulo concebem o Plano Geral e a instituição a que pertencem, é de se pensar se o 

fortalecimento de uma política institucional desse gênero não levaria ao recrudescimento da 

influência do Ministério Publico sobre a agenda do Poder Executivo (e até mesmo da 

judicialização da política). 

 

1.1 Nota metodológica 

 

A análise do objeto de pesquisa empírico – o Plano Geral de Atuação do Ministério 

Público do Estado de São Paulo – foi feita utilizando-se técnicas qualitativas de pesquisa. 

Para tanto, durante a elaboração da dissertação, foram (i) estudados documentos 

disponibilizados pelo próprio Ministério Público do Estado de São Paulo em seu portal na 

internet; (ii) analisados procedimentos administrativos e publicações relacionados ao tema em 

questão; (iii) classificadas as metas dos Planos Gerais de acordo com os critérios expostos no 

terceiro capítulo; e (iv) entrevistados promotores e procuradores do Ministério Público do 

Estado de São Paulo. 
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 Como o trabalho não é precipuamente quantitativo, preferiu-se fazer poucas 

entrevistas, mas em profundidade e preservando-se o anonimato dos entrevistados. Elas 

podem ser divididas em dois grupos: (i) o primeiro deles inclui promotores e procuradores 

que em algum momento estiveram em contato com o processo de elaboração do Plano Geral 

pelo fato de ocuparem cargos na administração do Ministério Público do Estado de São Paulo; 

(ii) o segundo é de promotores e procuradores que se limitam a observar (ou não) o Plano 

Geral. Além destes dois grupos, foi também entrevistado o promotor aposentado Hugo Nigro 

Mazzilli, autor de várias obras sobre o Ministério Púbico brasileiro e participante ativo do 

debate ocorrido durante a elaboração da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São 

Paulo, que solicitou que as questões lhe fossem enviadas por e-mail e respondeu-as por 

escrito, identificando-se. 

No caso do primeiro grupo, chegou-se à lista de possíveis entrevistados após a leitura dos 

documentos disponíveis do portal do Ministério Público paulista e dos procedimentos 

administrativos relativos ao Plano Geral de Atuação. Dos dez pedidos de entrevista feitos por 

telefone e/ou por e-mail, cinco resultaram em entrevistas. Todas as entrevistas deste grupo 

foram realizadas pessoalmente, gravadas e depois transcritas. Embora houvesse um rol de 

perguntas para as quais se buscavam respostas, outras foram elaboradas durante as próprias 

entrevistas em razão dos assuntos surgidos. A despeito de terem sido realizadas nos gabinetes 

dos promotores e procuradores, o clima de informalidade e gentileza predominou durante 

todas as entrevistas. 

Quanto ao segundo grupo, o dos promotores e procuradores que não tiveram participação 

ativa nos processos de elaboração dos Planos Gerais, os entrevistados foram buscados por 

meio de contatos realizados pelos próprios promotores e procuradores do primeiro grupo, por 

amigos em comum e diretamente pela pesquisadora. Dos dez pedidos de entrevista, apenas 

dois foram respondidos. Pelo fato de se tratarem de promotores que não atuavam na cidade de 

São Paulo, em ambas as entrevistas as mesmas perguntas foram enviadas e respondidas por e-

mail. 
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2. O Ministério Público na literatura de ciência política  

 

Não são muitos os autores que se dedicam à análise política do Ministério Público – e isso 

talvez já revele o quanto as instituições judiciais brasileiras são herméticas e pouco 

transparentes, dificultando a realização de estudos a seu respeito. Serão expostas aqui as 

análises, as conclusões e as lacunas dos trabalhos já realizados em ciência política acerca do 

Ministério Público brasileiro, para, em seguida, esclarecer-se em que esta dissertação pretende 

avançar.  

Como se sabe, a Constituição Federal de 1988 (CF/88) concedeu ao Ministério Público 

autonomia funcional e administrativa (art. 127, §2º). Ao retirar o Ministério Público da alçada 

do Poder Executivo, a CF/88 buscou conferir àquela instituição a condição de fiscal e guardiã 

dos direitos da sociedade (ARANTES, 1999, p. 84). Em outras palavras, o Ministério Público 

deixou de ser o defensor do Estado para ser o defensor da sociedade (ARANTES, 1999, p. 

90). 

A literatura, todavia, não é uníssona ao identificar as causas que ensejaram a concessão de 

autonomia ao Ministério Público. Há quem defenda que as novas garantias obtidas pelo 

Ministério Público decorreram de um contexto ideológico favorável (no qual a hipertrofia do 

Poder Executivo era vista com ressalvas) e de um lobby bem organizado e eficiente realizado 

pelos próprios promotores e procuradores de justiça (ARANTES, 2002, p. 77). De outro lado, 

há aqueles que sustentam que a autonomia e o modelo de atuação conferidos ao Ministério 

Público decorreram de escolha dos próprios parlamentares constituintes, demonstrando que 

“outros lobbies não obtiveram sucesso porque suas demandas eram contrárias às concepções 

da maioria dos parlamentares constituintes” (KERCHE, 2009, p. 23). Apesar das divergências 

quanto às causas que levaram à autonomia da instituição, parece haver acordo entre os autores 

ao identificar a CF/88 como um ponto de inflexão para o Ministério Público (ARANTES, 

1999, p. 84; KERCHE, 2009, p. 17; SADECK, 1997, p. 2), ainda que se reconheça que ela 

apenas consolidou competências anteriormente atribuídas ao Ministério Público através de 

regulação infraconstitucional (ARANTES, 1999, p. 85). 

O fato é que, após a promulgação da CF/88, o Ministério Público passou a dispor não 

apenas de autonomia, mas também de instrumentos de ação, discricionariedade e amplas 

atribuições – titular da ação penal pública, fiscalizador de políticos, defensor de direitos 

individuais, difusos e coletivos – elementos que não são comuns em instituições com poucos 

mecanismos de accountability (KERCHE, 2007, p. 260). Trata-se de um quadro institucional 
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que, sob o pretexto da efetividade dos direitos constitucionais dos cidadãos, possibilita a 

judicialização de conflitos predominantemente metaindividuais e com capacidade de 

influenciar a vida de um número imenso de pessoas, mas que não prevê nenhum tipo de 

controle sobre o Ministério Público (ARANTES, 1999, p. 97). 

Isso porque, apesar de existir uma fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial do Ministério Público pelo Legislativo, realizada principalmente 

pelos Tribunais de Contas, tal fiscalização não se estende às atividades próprias dos 

promotores e procuradores (KERCHE, 2009, p. 50). 

É justamente na combinação entre o alto grau de autonomia e discricionariedade com a 

escassez (ou ausência) de instrumentos de accountability que reside a particularidade do 

Ministério Público destacada pela literatura (KERCHE, 2009, p. 52/53, 70). 

Diante da questão do controle do Ministério Público, constata-se que (i) a existência de 

múltiplos agents não é suficiente para que se estabeleçam critérios de competição e de 

punição das instituições ineficientes, pois, apesar de não ter o monopólio do uso de alguns 

instrumentos (como a ação civil pública, que pode ser manejada por outros agentes 

legitimados), o Ministério Público tem meios privilegiados de atuação (KERCHE, 2009, p. 

53); (ii) “o Poder Judiciário não é um típico instrumento de indução sobre os promotores para 

que estes atuem no sentido desejado pelos políticos justamente porque os juízes não 

respondem aos políticos” (KERCHE, 2009, p. 55). Além disso, há uma série de ações do 

Ministério Público que independe do Judiciário (KERCHE, 2009, p. 54); (iii) o fato de o 

Procurador-Geral ser indicado pelo chefe do Executivo não é suficiente para que o agent 

observe os desejos do principal em razão do temor da perda do cargo (SHAPIRO, 1997, p. 

287), pois o chefe do Ministério Público dispõe de mandato fixo e só pode ser exonerado com 

autorização do Legislativo (KERCHE, 2009, p. 55); (iv) o Ministério Público é uma 

instituição pouco hierarquizada, de modo que o Procurador-Geral praticamente não tem 

ingerência e controle sobre os demais membros da instituição (KERCHE, 2009, p. 56); (v) 

por fim, o controle via “alarme de incêndio” (MCCUBBINS; SCHWARTZ, 1984, p. 166) é 

limitado em função do fato de a atuação do Ministério Público nem sempre ser voltada para 

grupos organizados (o que faz com que o alarme possa soar fraco demais) e em razão da 

ausência de mecanismos de punição de promotores e procuradores (KERCHE, 2009, p. 58).  

Embora se valha da relação principal-agent ao analisar o controle (ou a falta dele) do 

Ministério Público, a literatura identificada não problematiza a caracterização do principal 

responsável pela delegação de poderes aos promotores e procuradores. Carvalho e Leitão, 
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apesar de reconhecerem a dificuldade de controle dos promotores e procuradores, afirmam 

que “os políticos brasileiros concederam autonomia funcional aos seus Ministérios Públicos e 

delegaram aos promotores e procuradores, além do papel tradicional de levar casos criminais 

aos tribunais, a função de exigir o cumprimento da lei e fiscalizar aqueles que ocupam cargos 

públicos” (CARVALHO; LEITÃO, 2010, p. 408). 

À dificuldade de controle, a literatura acrescenta o fato de que o lobby realizado pelo 

Ministério Público durante a tramitação do projeto de lei que resultou na Lei no 7.347/85, Lei 

da Ação Civil Pública, fez com que a instituição fosse extraordinariamente reforçada, pois a 

“relação tutelar entre a instituição e a suposta sociedade civil frágil” foi fortalecida 

(ARANTES, 2002, p. 75). O argumento de que a sociedade brasileira demanda cuidados 

paternos acabou transformado em “fato” quando se constatou que o Ministério Público é o 

responsável por mais de 90% das ações civis públicas, ao passo que os demais agentes 

legitimados da sociedade civil (como associações e sindicatos) pouco se valem desse 

instrumento. “Ou seja, causa e consequência se reforçam num discurso imbatível: uma 

sociedade civil incapaz requer um Ministério Público forte e o Ministério Público deve ser 

forte porque a sociedade civil é incapaz” (ARANTES, 2002, p. 75). 

Assim, certo padrão de atuação dos membros do Ministério Público pode ser entendido 

como mais um exemplo do fenômeno da judicialização ou da negação da política, 

caracterizado pela crescente substituição da política partidária pela tecnicização (jurídica e/ou 

burocrática) de vários assuntos nas democracias (KERCHE, 2009, p. 69) ou, na definição de 

Casagrande, “a transposição para o Judiciário de uma parcela dos poderes decisórios típicos 

do Legislativo e do Executivo” (CASAGRANDE, 2008, p. 16). 

A busca pelo governo dos técnicos decorreria da ideia de que apenas eles têm preparação 

específica para tomar decisões, ignorando que os problemas políticos nascem naturalmente de 

inevitáveis conflitos entre interesses e valores incompatíveis entre si (PANEBIANCO, 1996, 

p. 54). A substituição da política partidária pela tecnicização pode resultar na diminuição dos 

custos de transação dos poderes do Estado ou na incapacidade dos cidadãos e de seus 

representantes de interferirem em decisões relacionadas a políticas públicas (KERCHE, 2009, 

p. 13). 

Essa desigualdade na capacidade de influenciar políticas públicas e a influência de um 

subgrupo particular de intelectuais – chamados por Dahl de “especialistas em políticas 

públicas”, os quais, por sua vez, constituem uma “elite política” (na qual se pode incluir os 

integrantes do Ministério Público) – aliada à crescente complexidade das políticas públicas, é 
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uma ameaça ao controle das elites políticas pela população (DAHL, 2012, pp. 534/535). “O 

resultado poderia ser – e numa certa medida já é – um tipo de quase guardiania das elites 

políticas” (DAHL, 2012, p. 535). O risco é que tal elite política, imune ao controle e em nome 

do bem comum, passe a promover agendas próprias (DAHL, 2012, p. 540). 

Embora reconheça que o desenho institucional adquirido pelo Ministério Público após 

1988 e as prerrogativas dos membros da instituição não sejam suficientes para explicar o 

processo de judicialização, a literatura destaca que o Ministério Público “tem um papel central 

no estudo do fenômeno no Brasil” (CARVALHO; LEITÃO, 2010, p. 418), ressaltando a 

responsabilidade da instituição pelo crescimento do número das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade durante o primeiro governo Lula (WERNECK; BAUMANN; 

MARTINS, 2007, p. 44). 

A despeito da mudança ocorrida no Ministério Público ao longo dos últimos 40 anos, a 

literatura aponta um esgotamento da “estratégia expansionista de reconstrução institucional do 

Ministério Público” (ARANTES, 2002, p. 108), com sinais de dentro da própria instituição 

indicando para uma tentativa de (i) melhorar a qualidade e diminuir a quantidade de sua 

atuação (ARANTES, 2002, p. 108) e (ii) substituir um modelo individualista de atuação pelo 

estabelecimento de metas, estratégias e prioridades (ARANTES, 2002, p. 112). 

Especificamente no caso do Estado de São Paulo, a Lei Complementar Estadual no 734/93 

– Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo – prevê um Plano Geral de 

Atuação que, ao menos em teoria, pautaria a atuação dos integrantes do Ministério Público. 

Segundo o art. 97 da Lei Complementar Estadual no 734/93, “a atuação do Ministério Público 

deve levar em conta os objetivos e as diretrizes institucionais estabelecidas anualmente no 

Plano Geral de Atuação, destinados a viabilizar a consecução de metas prioritárias nas 

diversas áreas de suas atribuições legais”. A Lei Orgânica, todavia, não especifica (i) como é 

o processo de elaboração do Plano; (ii) de que forma os promotores e procuradores participam 

de tal processo; (iii) que tipo de metas prioritárias o Ministério Público elege para o seu Plano 

Geral.  

Justamente porque a literatura classifica o Ministério Público como uma instituição cuja 

organização se baseia “talvez em excesso, em um modelo em que a vontade pessoal, a ‘zona 

nebulosa’ das instituições, é mais importante do que os instrumentos de incentivo típicos de 

uma relação principal/agent” (KERCHE, 2009, p. 86), parece interessante que se analise 

como se dá o processo decisório institucional relativo ao Plano Geral e, uma vez elaborado, 

como é a relação entre ele e a autonomia dos promotores e procuradores. Isso porque, “essa 
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autonomia tornaria difícil, ou mesmo impossível, o estabelecimento de qualquer ‘política 

institucional’ com pretensões de vincular as ações dos integrantes da instituição que atuam em 

primeira instância” (ARANTES, 2002, p. 194). 

É, portanto, a lacuna existente na literatura acerca das práticas internas do Ministério 

Público que a presente dissertação intenta preencher – se não total, ao menos parcialmente. 

Para tanto, buscará (i) analisar o processo de elaboração do Plano Geral de Atuação do 

Ministério Público do Estado de São Paulo; (ii) examinar o que o Plano Geral de Atuação 

revela sobre a concepção que os promotores e procuradores têm acerca do Plano e da 

instituição que integram; e (iii) verificar como se dá a relação entre a conduta individual dos 

promotores e procuradores versus uma política do Ministério Público como uma instituição 

dotada de um mínimo de coesão organizacional.  
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3. O Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo 

 

O Ministério Público do Estado de São Paulo é tido como “o maior, mais rico e um dos 

mais influentes dos Ministérios Públicos estaduais do país” (SILVA, 2001, p. 71). Os 

integrantes da instituição têm a convicção de fazer parte “de uma vanguarda que, por estar 

atenta às transformações e demandas sociais, desempenhou papel central na renovação do 

direito brasileiro, com a regulamentação dos interesses metaindividuais” (SILVA, 2001, p. 

147). 

Em março de 2016, data do último levantamento realizado pelo Conselho Nacional do 

Ministério Público, o Ministério Público do Estado de São Paulo era composto por 1.9561 

membros, entre promotores e procuradores. O elevado número de integrantes da instituição, 

por si só, já bastaria para que as condutas profissionais fossem as mais diversas. A isso, 

aliam-se (i) o fato de o Ministério Público ser uma organização pouco hierarquizada 

(SADEK, 2008, p. 117) e (ii) a independência funcional, garantia constitucional que assegura 

que os promotores e procuradores, no desempenho de suas funções, têm como limites apenas 

as leis e a Constituição Federal (MAZZILLI, 2015, p. 44; SILVA, 2001, p. 73). É a 

independência funcional que assegura aos membros do Ministério Público, no que diz 

respeito à atividade-fim da instituição, a garantia de tomar suas decisões sem a necessidade da 

concordância ou anuência de eventual superior na organização administrativa. Já na atividade-

meio (como, por exemplo, portarias e decisões de caráter disciplinar), não há independência 

funcional, prevalecendo as decisões provenientes dos Órgãos de Administração Superior  

(MAZZILLI, 2015, p. 46).  

Cumpre-nos aqui investigar se a previsão legal do Plano Geral de Atuação se deveu a 

alguma posição de vanguarda do Ministério Público do Estado de São Paulo ou se outro 

interesse foi o responsável pela criação desse instrumento previsto na Lei Orgânica do 

Ministério Público Paulista e que tem como objetivo, ao menos segundo o texto legal, definir 

diretrizes e prioridades institucionais. 

Assim, o presente capítulo será dedicado ao exame (i) do histórico e da disciplina legal do 

Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo; (ii) do processo de 

elaboração do Plano Geral segundo o Ato Normativo no 873/15; (iii) do processo concreto de 

elaboração do Plano Geral de Atuação de 2016. 

                                                           
1 Informação obtida em http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/publicacoes/244-relatorios/9454-ministerio-

publico-um-retrato-2016, consulta realizada em 10.07.2016, às 14h01. 

http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/publicacoes/244-relatorios/9454-ministerio-publico-um-retrato-2016,%20consulta%20realizada%20em%2010.07.2016
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/publicacoes/244-relatorios/9454-ministerio-publico-um-retrato-2016,%20consulta%20realizada%20em%2010.07.2016
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Parte do histórico aqui narrado consta dos procedimentos que tramitaram perante o 

próprio Ministério Público do Estado de São Paulo2 e perante a Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo3 quando da elaboração, discussão e aprovação do anteprojeto que 

culminou na Lei Orgânica do Ministério Público Paulista. Foram também consultados cada 

um dos procedimentos referentes às edições anuais dos Planos Gerais de Atuação4. Além 

disso, foram entrevistados integrantes do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

 

3.1 Histórico e disciplina legal 

  

As discussões acerca da necessidade de o Ministério Público contar com um algum tipo de 

planejamento de suas ações remontam à década de 1970. O promotor José Benedicto de 

Azevedo Marques defendeu, para além das questões relacionadas à autonomia administrativa 

e financeira e à independência política, a necessidade de o Ministério Público contar com 

instrumentos de planejamento de suas ações e de um setor responsável pela definição de 

metas institucionais (MARQUES, 1970, p. 13/14). 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), todavia, a despeito de reservar ao Ministério 

Público a Seção I, Capítulo IV – Das Funções Essenciais à Justiça, arts. 127 a 130, nada 

dispôs acerca de eventuais instrumentos que fixem metas ou diretrizes de atuação 

institucionais para os integrantes do Ministério Público.  

Especificamente no Ministério Público do Estado de São Paulo, a primeira menção sobre 

o Plano Geral de Atuação foi identificada em um pronunciamento realizado pelo então 

Procurador-Geral, Antonio Araldo Ferraz Dal Pozzo, em outubro de 1990 (DAL POZZO, 

1990). Em tal pronunciamento, Dal Pozzo manifestou preocupação com a necessidade de a 

instituição estadual, em razão das atribuições e do papel conferido pela CF/88 ao Ministério 

Público em geral, definir de maneira mais clara o papel que desempenharia na sociedade e de 

expressar uma vontade institucional (DAL POZZO, 1990, p. 12). 

                                                           
2 Protocolado no 9.244/93 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
3 Autos no 4.348/93 da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 
4 Protocolados no 86.347/00, 94.646/01, 91.967/02, 100.094/03, 115.529/04, 128.069/05, 9.025/07, 113.265/08, 

115.296/09, 122.752/10, 128.801/11, 71.757/11, 10.340/13, 179.329/13, 96.241/14 do Ministério Público do 

Estado de São Paulo. Os Protocolados que resultaram no Ato Normativo no 30/94 e no Ato Normativo no 87/96, 

correspondentes à primeira e à segunda disciplina do procedimento de elaboração do Plano Geral, não puderam 

ser consultados por não terem sido localizados, conforme resposta do próprio Ministério Público (Anexo I). 

Também não foram localizados os Protocolados correspondentes ao Ato Normativo no 171/99 e ao Ato 

Normativo no 220/00, respectivamente a primeira e a segunda edição do Plano Geral (Anexo I). Em razão disso, 

foram analisados apenas os próprios Atos Normativos, disponíveis no portal do Ministério Público. 
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Segundo Dal Pozzo, a despeito de o Ministério Público ter dois campos fundamentais de 

atuação (titular da ação penal e defensor dos direitos constitucionais do cidadão), a instituição 

seria “desprovida de vontade, isto é, sem uma política pública clara e definida” (DAL 

POZZO, 1990, p. 16). Para o Procurador-Geral, a expressão da vontade própria e a execução 

dessa vontade seriam a essência de uma instituição real, não bastando o simples cumprimento 

das tarefas legalmente previstas (DAL POZZO, 1990, p. 16). 

O Plano Geral de Atuação serviria justamente para manifestar a vontade política do 

Ministério Público do Estado de São Paulo a partir “de uma política pública de diretrizes, de 

objetivos, de prioridades” (DAL POZZO, 1990, p. 23). Dal Pozzo destaca a necessidade de 

compromisso dos integrantes do Ministério Público com a realidade e a atuação preventiva, 

exemplificando que não basta ao promotor denunciar todas as lesões corporais culposas 

ocorridas em um cruzamento perigoso – mais relevante socialmente seria lutar para remover o 

perigo e evitar novos acidentes. Assim, o Plano Geral faria com que a instituição deixasse de 

responder a estímulos externos, como os processos judiciais e as reclamações de cidadãos 

(DAL POZZO, 1990, p. 22) e conferiria maior eficácia aos atos dos promotores e 

procuradores, na medida em que permitiria combater a causa dos problemas – e não apenas os 

problemas em si, criando uma estrutura adequada para tanto (DAL POZZO, 1990, p. 23). 

Outra preocupação demonstrada por Dal Pozzo diz respeito ao relacionamento entre o 

Ministério Público e a sociedade. O Procurador-Geral destaca a necessidade de 

desenvolvimento de “mecanismos de aferição de uma vontade social” para que os promotores 

e procuradores possam se considerar representantes da sociedade  (DAL POZZO, 1990, p. 

23). 

Em 1991, mediante o Ato no 16 da Procuradoria Geral de Justiça, Dal Pozzo criou no 

Ministério Público do Estado de São Paulo a figura dos Planos de Atuação, prevendo que a 

“atuação do Ministério Público deve levar em conta as diretrizes institucionais estabelecidas 

para certo período e destinadas a viabilizar a consecução de metas prioritárias nas diversas 

áreas de suas atribuições legais” (art. 1º do Ato no 16/91-PGJ). 

A tentativa de se estabelecer Planos de Atuação para os promotores e procuradores 

paulistas não se deu sem polêmica, conforme entrevista de Hugo Nigro Mazzilli, avesso ao 

que considera uma política de interesse do Procurador-Geral: 

 

“Na ocasião, denunciamos esse projeto de fazer do Ministério Público como se fosse uma 

repartição pública com funcionários hierarquizados, subordinados não mais diretamente à 

Constituição e às leis, mas a uma vontade política vinculada a planos de atuação funcional 
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feitos em última análise pelo Procurador-Geral, como se o Ministério Público fosse extensão 

da Administração, também sujeito a planos plurianuais de governo.” (entrevista concedida por 

e-mail em 25.10.2016)  

 

A discussão travada no Estado de São Paulo acerca da necessidade do estabelecimento de 

uma política institucional para o Ministério Público aparentemente não chegou ao nível 

federal. Tanto é assim que a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público5 não tratou de 

instrumentos de orientação institucional da conduta de promotores e procuradores6. 

No Ministério Público do Estado de São Paulo, a previsão dos Planos de Atuação, até 

então feita em ato interno da Procuradoria-Geral de Justiça, também constou no anteprojeto 

de Lei Orgânica da instituição. A elaboração do citado anteprojeto foi marcada por muita 

polêmica: a versão inicialmente apresentada por Dal Pozzo sofreu várias críticas dos 

integrantes da instituição, que se opunham ao que consideravam uma excessiva centralização 

de poderes nas mãos do Procurador-Geral de Justiça e reclamavam do exíguo prazo concedido 

para que se manifestassem sobre a proposta. Em razão disso, a Associação Paulista do 

Ministério Público solicitou ao Procurador-Geral a realização de uma “consulta à classe” para 

discutir o anteprojeto da Lei Orgânica. Foi, então, constituída uma comissão para elaborar um 

novo anteprojeto, finalmente enviado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Apesar de toda a discussão envolvendo a elaboração do anteprojeto de Lei Orgânica do 

Ministério Público Paulista, em nenhum momento ao longo da tramitação do procedimento 

administrativo que cuidou do assunto houve questionamento acerca dos artigos que previam a 

criação do Plano Geral de Atuação. A redação desses artigos é a mesma na primeira versão 

apresentada pelo Procurador-Geral e na versão que resultou do trabalho da comissão instituída 

a pedido da Associação Paulista do Ministério Público7: 

 

Art. 96 – A atuação do Ministério Público deve levar em conta os objetivos e as diretrizes 

institucionais estabelecidos anualmente no Plano Geral de Atuação, destinados a viabilizar a 

consecução de metas prioritárias nas diversas áreas de suas atribuições legais. 

Art. 97 – O Plano Geral de Atuação será estabelecido pelo Procurador-Geral de Justiça, com a 

participação dos Centros de Apoio Operacional, das Procuradorias e Promotorias de Justiça, 

                                                           
5 Lei no 8.625/93. 
6A Lei Orgânica estabelece normas gerais para a organização do Ministério Público. Assim, era de se esperar que 

nela estivessem previstos eventuais instrumentos institucionais de orientação da conduta de promotores e 

procuradores. 
7A única alteração, evidentemente, foi na numeração dos artigos. Aqui, optou-se por manter a numeração do 

anteprojeto enviado ao Poder Legislativo. 
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ouvidos o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça e o Conselho Superior do 

Ministério Público. 

Parágrafo único – Para execução do Plano Geral de Atuação serão estabelecidos: 

I – Programas de Atuação das Promotorias de Justiça; 

II – Programas de Atuação Integrada de Promotorias de Justiça; 

III – Projetos Especiais. 

Art. 98 – O procedimento de elaboração do Plano Geral de Atuação, dos Programas de 

Atuação e dos Projetos Especiais será disciplinado em Ato do Procurador-Geral de Justiça. 

 

Enviado à Assembleia, o anteprojeto recebeu mais de 150 emendas durante a sua 

tramitação. Nenhuma delas teve por objeto a alteração dos artigos que versam sobre o Plano 

Geral de Atuação, cuja redação inicial não foi alterada e se mantém até hoje na Lei Orgânica 

do Ministério Público Paulista, a Lei Complementar Estadual no 734/93. 

Segundo a Exposição de Motivos que acompanhou o anteprojeto encaminhado pelo chefe 

do Ministério Público do Estado de São Paulo ao Legislativo, em consonância com o 

pronunciamento realizado em 1990, a intenção ao criar o Plano Geral de Atuação foi a de 

fazer com que o Ministério Público deixasse apenas de reagir a estímulos externos e passasse 

a ter uma política pública de estabelecimento das prioridades a serem observadas pela 

instituição em sua atuação: 

 

“Além de conferir indispensável autonomia aos órgãos de execução, possibilita uma atuação 

planejada e sistematizada. 

Deixando de reagir apenas a estímulos externos, com os Planos de Atuação, que se 

transformam nas Procuradorias e Promotorias em Programas de Atuação Interna e Integrada, o 

Ministério Público se aproxima da comunidade e passa a ter uma política pública de objetivos 

e diretrizes prioritários.” (f. 4 dos Autos 4348/93 da Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo). 

 

A intenção de estabelecer prioridades institucionais por meio do Plano Geral de Atuação é 

também destacada por um dos entrevistados, para quem a Lei Orgânica do Ministério Público 

Paulista apontou justamente a necessidade da escolha de metas de atuação para os promotores 

e procuradores: 

 

“O que o legislador em 93 fez? Estabeleceu, no rosário de obrigações do MP, a elaboração de 

um plano de metas, um plano estadual e anual de metas. E o quê que me parece que legislador 
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pretendeu? Foi indicar para o Ministério Público a necessidade de que, dentre todas as suas 

atribuições, ele estabelecesse uma escala de prioridades – porque ele não pode se escusar, não 

pode se eximir de fazer tudo, tudo aquilo que a lei manda que seja feito – mas ele pode 

racionalizar o serviço, ele pode encontrar formas alternativas de composição de conflito, tudo 

certo. Ele não pode, não pode deixar de atuar naquelas atribuições todas que a Constituição e 

que as leis definem. Mas é lícito o que legislador de 93 já antevia, é legítimo que o Ministério 

Público eleja prioridades. (...) A instituição tem a obrigação de, levando em conta indicadores 

de necessidade, de prioridade, ofertar para esse promotor de justiça um norte seguro: ó, o 

caminho é por aqui, faça isso primeiro, depois aquilo. Bom, isso me parece que foi a intenção 

do legislador, se não foi a intenção do legislador, pouco importa, foi a interpretação que nós 

acabamos dando (risos).” (Promotor 7, entrevista concedida em 23 de novembro de 2016) 

 

Embora não haja registros de discussões sobre o Plano Geral de Atuação nos 

procedimentos do próprio Ministério Público ou durante a tramitação do anteprojeto na 

Assembleia Legislativa, a criação da figura do Plano Geral não passou despercebida pelos 

integrantes da instituição. Ao contrário, Mazzilli identifica o Plano Geral de Atuação como 

um dos dois grandes projetos do então Procurador-Geral:  

 

“O primeiro era administrar o Ministério Público de maneira centralizada, com grandes 

poderes ao Procurador-Geral, porque ele entendia que, assim, com um Procurador-Geral 

poderoso, o Ministério Público seria mais forte. Consoante ele alardeava na época para os 

próprios Promotores, ele sustentava a ideia de que o Procurador-Geral deveria ter uma “caneta 

forte” para reivindicações institucionais… Dentro dessa linha, ele queria controlar diretamente 

todas as investigações e ações civis públicas contra todas as autoridades do Estado, pretensão 

essa que eu e outros colegas derrubamos no Supremo Tribunal Federal (ADIn n. 1.285). (...) O 

segundo grande projeto daquele Procurador-Geral eram precisamente os chamados planos de 

atuação funcional. Na sua visão, o plano geral deveria ser elaborado com a participação dos 

próprios Promotores e dos órgãos de administração, mas seria fechado pelo próprio 

Procurador-Geral, com o proposto fim de trazer uma estabilidade ou continuidade na atuação 

dos membros da instituição.” (entrevista concedida por e-mail em 25.10.2016) 

 

À época, de acordo com Mazzilli, o primeiro projeto de Dal Pozzo, ou seja, o 

estabelecimento da competência exclusiva do Procurador-Geral para propor “qualquer ação 

civil pública em defesa do patrimônio público e social, bem como da probidade e legalidade 

administrativa quando a responsabilidade pudesse ser imputada às maiores autoridades 
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estaduais” (MAZZILLI, 1996, p. 431), foi o centro das atenções de promotores e 

procuradores. Essa previsão legal significou uma usurpação de funções até então exercidas 

por promotores e procuradores e era encarada como uma forma de blindar o então governador 

Luiz Antônio Fleury Filho (oriundo da carreira de promotor de justiça) e evitar investigações 

sobre seu governo8 (SILVA, 2001, p. 61). 

Segundo Mazzilli, o Ministério Público de São Paulo era estreitamente ligado ao governo 

estadual à época9 e “um dos maiores defeitos do anteprojeto foi, pois, a excessiva 

centralização de poderes justamente em mãos do procurador-geral, que é menos apto para 

exercê-los, em face dos governantes” (MAZZILLI, 1996, p. 432) – a inaptidão para o 

exercício do poder pelo Procurador-Geral perante os governantes decorreria do fato de o 

Procurador-Geral ser escolhido e nomeado pelo Governador do Estado, após a formação de 

lista tríplice pelos integrantes da carreira (art. 128, § 3º, CF). A ligação estreita entre o então 

Procurador-Geral e o governador do Estado foi objeto de crítica aberta por procuradores e 

promotores, que consideravam tal proximidade inconveniente para a independência do 

Ministério Público (SILVA, 2001, p. 60).  

Hugo Mazzilli conclui que a criação do Plano Geral, tal como ocorreu com o restante das 

disposições constantes do anteprojeto da Lei Orgânica enviado ao Legislativo, tinha como 

objetivo centralizar poderes e decisões no Procurador-Geral, a quem compete estabelecer o 

Plano Geral e disciplinar o seu procedimento de elaboração (respectivamente, arts. 98 e 99 da 

Lei Orgânica do Ministério Público Paulista): 

 

“O senhor considera que o PGA pode ter sido motivado pela intenção de centralização de 

poderes na mão do Procurador-Geral, tornando o MP mais submisso ao Executivo, na medida 

em que o Procurador-Geral é escolhido e nomeado pelo Governador? 

 

Sim. Aliás, era enorme a ligação daquele Procurador-Geral que imaginou esses planos, com o 

Governador do Estado, valendo lembrar que aquele Procurador-Geral, dias antes de terminar 

sua investidura, após perder de seis a zero a eleição para os membros do Conselho Superior do 

                                                           
8 O projeto enviado pelo Procurador-Geral foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. 

Posteriormente, os membros do Conselho Superior do Ministério Público paulista, da chapa que fazia oposição 

ao Procurador-Geral, ajuizaram Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei Orgânica do Ministério 

Público de São Paulo perante o Supremo Tribunal Federal (STF) e obtiveram considerável vitória: após a 

decisão do STF, o Procurador-Geral “só teria o poder de ajuizar ações civis públicas contra o governador e os 

presidentes da Assembleia Legislativa e dos tribunais, cabendo aos promotores de justiça o ajuizamento de ações 

contra as demais autoridades” (SILVA, 2001, p. 61). 
9 Mazzilli destaca, inclusive, que o Procurador-Geral Antonio Araldo Ferraz Dal Pozzo tornou-se secretário de 

Estado antes do encerramento de seu mandato no Ministério Público (MAZZILLI, 1996, p. 431). 
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Ministério Público em 1993, renunciou ao cargo de chefe do Ministério Público e foi servir o 

Governador do Estado, tornando-se secretário de Estado e depois, se não me falha a memória, 

coordenador ou tesoureiro da campanha do candidato derrotado do partido do governador à 

sucessão estadual.” (entrevista concedida por e-mail em 25.10.2016) 

 

Outro promotor do Ministério Público de São Paulo, contudo, a despeito de não ter 

participado ativamente da discussão do anteprojeto da Lei Orgânica do Ministério Público 

Paulista – tal como o fez Hugo Nigro Mazzilli – enxerga a previsão do Plano Geral de 

Atuação como fruto de um novo projeto do Ministério Público, surgido com a Carta de 

Curitiba e com a Lei de Ação Civil Pública e que culminou com a disciplina do Ministério 

Público na CF/88: 

 

“E nessa época, esse projeto do novo Ministério Público que vai à sociedade, que discute com 

a sociedade, que tem metas para alcançar, que trabalha em uma articulação política maior em 

grandes questões da tutela coletiva, estava começando. Aí surge o Código de Defesa do 

Consumidor, que consolida a teoria geral da tutela coletiva e aí nos coloca como titulares ou 

legitimados – muito mais que meio ambiente e consumidor, que era o que a gente fazia – para 

a gente cuidar de qualquer interesse difuso ou fundo coletivo. Então é neste contexto que surge 

certamente a ideia do Plano Geral de Atuação. Eu estou falando isso porque eu vivi essa 

época, faz sentido acrescentar que isso não é lei orgânica.” (Promotor 2, entrevista concedida 

em 24 de outubro de 2016) 

 

Em síntese, é possível identificar ao menos três opiniões no que diz respeito ao 

surgimento do Plano Geral de Atuação: (i) a primeira, mais preocupada com a definição de 

prioridades, com a expressão de uma assim denominada vontade política do Ministério 

Público do Estado de São Paulo, com a atuação preventiva e a eficácia da atuação de 

promotores e procuradores; (ii) a segunda, expressada por Mazzilli, que enxerga no Plano 

Geral uma tentativa centralizadora do então Procurador-Geral de tratar o Ministério Público 

como uma instituição hierarquizada, o que afrontaria a independência funcional de 

promotores e procuradores; (iii) a terceira, para quem o Plano Geral se relaciona com as 

questões de tutela coletiva e resulta da necessidade de diálogo dos membros do Ministério 

Público com a sociedade. 

Uma vez sancionada a Lei Orgânica do Ministério Público Paulista com a previsão do 

Plano Geral de Atuação, o procedimento para a elaboração de tal Plano foi instituído pelo Ato 
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Normativo no 30/94 do então Procurador-Geral de Justiça, José Emmanuel Burle Filho. O Ato 

Normativo no 30/94 tratou apenas de estabelecer (i) prazos e procedimentos para que as 

procuradorias e promotorias de justiça enviassem suas sugestões de metas prioritárias para o 

Plano Geral de Atuação à Procuradoria-Geral de Justiça; e (ii) prazo para a Procuradoria-

Geral de Justiça providenciar esboço do Plano Geral e submetê-lo à oitiva do Órgão Especial 

do Colégio de Procuradores e o Conselho Superior do Ministério Público.  

O Ato Normativo no 87/96 revogou o Ato Normativo no 30/94 e inovou ao prever a 

possibilidade de realização da Conferência Estadual do Ministério Público, aberta aos 

membros da instituição, para estudo e discussão de metas e plano de atuação funcional. O Ato 

Normativo no 87/96 estabeleceu também a faculdade de as Promotorias de Justiça criarem 

Núcleos Regionais de Planejamento e Ação Integrada, os quais poderiam promover 

audiências públicas para colher subsídios, fazer diagnóstico e dar sugestões para elaboração 

do Plano Geral de Atuação. 

É possível afirmar, portanto, que, ao menos em teoria, o Ato Normativo no 87/96 teve 

maior preocupação em estimular a participação dos membros do Ministério Público do Estado 

de São Paulo e da sociedade civil no processo de sugestão das metas prioritárias a serem 

eventualmente incluídas no Plano Geral de Atuação. De um processo totalmente centralizado 

no Procurador-Geral estabelecido pelo Ato Normativo no 30/94, passou-se, com a edição do 

Ato Normativo no 87/96, a um processo que contemplava a possibilidade de mobilizar um 

maior número de membros do Ministério Público e da sociedade civil, ignorada no 

procedimento anteriormente previsto. A decisão final acerca do conteúdo do Plano Geral, 

contudo, continuou adstrita ao Procurador-Geral. 

Na prática, a elaboração do Plano Geral continuou centralizada na figura do Procurador-

Geral. O exame dos procedimentos referentes à elaboração do Plano Geral demonstra que a 

possibilidade de mobilização do Ministério Público e da sociedade civil trazida pelo Ato 

Normativo no 87/96 não se concretizou imediatamente: as audiências públicas começaram a 

ser realizadas em 2006 e as Conferências Estaduais apenas em 2012. 

Apesar de ter previsão legal desde a promulgação da Lei Complementar Estadual no 

734/93, a primeira versão do Plano Geral de Atuação que se conseguiu localizar foi a de 1999, 

instituída pelo Ato Normativo no 171/99 do Procurador-Geral de Justiça10. A partir de então, 

foi possível identificar Atos Normativos anuais referentes ao Plano Geral de Atuação. 

                                                           
10 Em pesquisas realizadas no portal do Ministério Público na internet, o primeiro Plano Geral identificado foi o 

instituído pelo Ato Normativo no 171/99. A confirmação de tal informação foi solicitada ao Ministério Público 

via Lei de Acesso à Informação. A resposta informou que “não foi localizado expediente que trate do Plano 
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As entrevistas revelam que durante vários anos – entre 1999 e 2012 – não apenas a 

elaboração do Plano esteve centralizada no gabinete do Procurador-Geral e com pouca 

participação dos promotores e procuradores, mas também que a preocupação com a 

preservação da independência funcional dava ensejo a metas amplas e repetidas, isso é, com 

mínima capacidade de verdadeiramente vincular a atuação dos promotores e dos procuradores 

a uma diretriz que lhes seria imposta: 

 

“Antigamente os Planos Gerais de Atuação, que estão previstos na Lei Orgânica desde 93, eles 

tinham uma existência pró-forma. Então o procedimento era publicar no Diário Oficial um 

aviso para que quem tivesse sugestões mandasse, por um certo período. Isso era compilado na 

assessoria do Procurador-Geral, ultimamente era no Centro de Apoio, e aí se fazia uma peça e 

ela era publicada e, portanto, não havia nem um segundo de discussão, nenhuma coleta de 

qualquer informação ou sugestão fora da carreira; e mesmo dentro da carreira era um fala 

quem quer, uma coisa muito pró-forma mesmo.” (Promotor 2, entrevista concedida em 24 de 

outubro de 2016) 

 

“Eu trabalhei na assessoria do Procurador Geral há, sei lá... Uns 15 anos atrás? O quê que se 

fazia no Plano Geral de Atuação? Se copiava, você pode olhar. Era mais amplo possível – para 

não restringir nada de atuação – e se copiava. Então, ano a ano, eram basicamente copiados.” 

(Promotor 1, entrevista concedida em 19 de outubro de 2016) 

 

Em 2012, mediante o Ato Normativo no 733/12, o Procurador-Geral de Justiça Márcio 

Fernando Elias Rosa criou o Núcleo de Políticas Públicas. Segundo a motivação do Ato 

Normativo no 733/12, o Núcleo de Políticas Públicas foi instituído em razão da necessidade 

de acompanhamento do Plano Geral, com identificação das prioridades nas áreas de atuação 

institucional, e a importância de se constituir uma rede de apoio externo para identificar, 

mediante manutenção de vínculo com a comunidade científica e a sociedade civil, as áreas 

sensíveis para a atuação do Ministério Público. 

A criação do Núcleo de Políticas Públicas foi um momento de mudança na forma de 

elaboração e concepção institucional do Plano Geral de Atuação. De acordo com informações 

obtidas no blog Construindo o Plano Geral de Atuação, lançado pela própria Procuradoria-

                                                                                                                                                                                     
Geral de Atuação deste Ministério Público anterior ao ano de 1999” (Anexo I). Um dos promotores entrevistados 

afirmou que o Plano Geral de Atuação tem sido editado desde 1994, mas não se logrou localizar tais 

procedimentos nos arquivos do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
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Geral de Justiça11 e com as entrevistas realizadas, o Núcleo de Políticas Públicas buscou, por 

meio de debates, identificar quais demandas a população gostaria que a atuação do Ministério 

Público do Estado de São Paulo atendesse. Para auxiliar neste processo de diálogo com a 

sociedade, foram alocados no Núcleo funcionários com formação específica (como sociologia 

e comunicação). Ainda segundo o blog, “O resultado foi um amplo levantamento, inédito, que 

trouxe às claras as queixas da sociedade e delineou um novo modelo de atuação do MP 

paulista de agora em diante: o trabalho em aliança com a sociedade para a implementação de 

políticas públicas e o fortalecimento da atuação integrada”. 

Tanto a criação do Núcleo de Políticas Públicas como a mudança na forma de elaboração 

do Plano Geral de Atuação são atribuídas a um ator importante, o promotor Marcelo Pedroso 

Goulart12, que contava com o respaldo do então Procurador-Geral, Marcio Elias Rosa: 

 

“Quando o Marcelo Goulart assume, cria o Núcleo de Políticas Públicas, quando o Marcio 

Elias Rosa se torna Procurador-Geral – nós estamos falando de quase 5 anos atrás – a ideia 

básica dele era exatamente trabalhar fundamentalmente o Plano Geral de Atuação. Também 

tinha um outro projeto importante que era a regionalização. Mas o PGA era um ponto 

fundamental. E no começo ainda muito é, voluntariosamente, quase que sem nenhuma 

estrutura, praticamente com uma funcionária. Depois ele consegue a contratação de uma 

socióloga pra ajudá-lo nisso, ele faz uma concepção nova de Plano Geral de Atuação 

dialogado com a sociedade, que é a mudança do patamar de uma corporação para uma 

instituição. (...) E aí ele começa correr o Estado, para conversar com promotores e começa a 

conversar com representantes de movimentos sociais e, sobretudo, a comunidade acadêmica. 

Ele fez muito contatos com a UNESP, com alguma coisa de USP, uma boa parte de Unicamp 

e uma outra coisa de PUC.” (Promotor 2, entrevista concedida em 24 de outubro de 2016) 

 

Para que se tenha uma ideia das inovações trazidas pelo Núcleo de Políticas Públicas, só 

após a sua criação foi realizada a I Conferência Estadual do Ministério Público, prevista no 

Ato Normativo no 87/96 e nunca realizada até então. Também passou a haver uma 

preocupação com a implementação do Plano Geral e com a criação de mecanismos internos 

                                                           
11 “Construindo o Plano Geral de Atuação é o nome deste blog que a Procuradoria-Geral de Justiça lança para 

divulgar as iniciativas bem-sucedidas para implementação dos objetivos dos planos gerais de atuação do 

Ministério Público do Estado de São Paulo. [...] Todos os Promotores de Justiça estão convidados a acompanhar 

com habitualidade as postagens e a encaminhar ao Núcleo de Políticas Públicas, para divulgá-las, suas atuações 

exitosas baseadas no PGA, formulando suas sugestões, participando do debate, trocando experiências. Sugestões 

podem ser enviadas para npp.mp@mpsp.mp.br.” (https://construindoopga.wordpress.com/o-blog/ consulta em 

08.03.2016, às 14h50) 
12 Marcelo Pedroso Goulart não respondeu ao pedido de entrevista. 

mailto:npp.mp@mpsp.mp.br
https://construindoopga.wordpress.com/o-blog/
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de acompanhamento de sua execução, conforme exposto na “Portaria de instauração de 

procedimento para acompanhamento da execução do PGA 2014 e para a construção do PGA 

2015” (Protocolado no 96.241/14, fs. 1/2). 

Em razão da atuação do promotor Marcelo Goulart e dos demais integrantes do Núcleo de 

Políticas Públicas, a elaboração das edições de 2013 e 2014 do Plano Geral de Atuação foi 

bem distinta do padrão até então observado. Em 2013, além de promotores e procuradores, 

foram também ouvidos representantes da comunidade científica e da sociedade civil, 

indicados pelos próprios membros da instituição. Grupos temáticos discutiram temas 

posteriormente levados à Plenária Final, na qual se decidiu os objetivos prioritários por área 

para o Plano de 2013. Segundo Marcelo Goulart: 

 

“O Plano Geral de Atuação de 2013 reflete uma nova cultura do Ministério Público de São 

Paulo, em defesa do regime democrático, zelando pela democracia participativa para fixar as 

estratégias de atuação, além da promoção de efetiva integração entre promotores de todo o 

Estado, os diversos órgãos de execução e da Administração Superior.”13 

 

Mesmo com o apoio do Procurador-Geral e com a dedicação do promotor Marcelo 

Goulart, decidido a mudar a forma de elaboração do Plano Geral, houve dificuldade de 

mobilização dos promotores e procuradores, conforme relato de promotores que também 

participaram do processo de construção do Plano Geral de 2013: 

 

“Promotor 2: Mas acabou que, ainda que aos trancos e barrancos porque não houve grande 

apoio, ele [Marcelo Goulart] fez o Plano Geral de Atuação. A participação da comunidade 

acadêmica foi importante, foi presente. Temas que nunca tinha sido trazidos numa discussão 

aprofundada no Ministério Público foram trazidos por profissionais e pesquisadores de 

gabarito (...) Enfim, vários profissionais vieram, alguns movimentos sociais – bem menos do 

que os representantes da comunidade acadêmica – e para promotores variava. Por exemplo, na 

reunião de habitação e urbanismo de São Paulo teve muito, teve bastante gente; a reunião do 

consumidor em Araçatuba não teve ninguém; a da infância e juventude em Bauru, quase 

ninguém; a de Segurança Pública e Sistema Prisional em Taubaté, poucos; e assim foi... Uma 

coisa bastante precária nesse sentido, que vai desembocar nessa questão primeira que você 

                                                           
13http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/2012/dezembro_2012/Confer%C3%A

Ancia%20Estadual%20do%20MP%20define%20metas%20para%20o%20Plano%20Geral%20de%20Atua%C3

%A7%C3%A3o%20para%202013.pdf, consulta em 07.11.2016, às 8h46. 

 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/2012/dezembro_2012/Confer%C3%AAncia%20Estadual%20do%20MP%20define%20metas%20para%20o%20Plano%20Geral%20de%20Atua%C3%A7%C3%A3o%20para%202013.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/2012/dezembro_2012/Confer%C3%AAncia%20Estadual%20do%20MP%20define%20metas%20para%20o%20Plano%20Geral%20de%20Atua%C3%A7%C3%A3o%20para%202013.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/2012/dezembro_2012/Confer%C3%AAncia%20Estadual%20do%20MP%20define%20metas%20para%20o%20Plano%20Geral%20de%20Atua%C3%A7%C3%A3o%20para%202013.pdf


30 

 

 
 

falou há pouco, do promotor natural, da liberdade funcional, do pouco ou nenhum nível de 

exigência e de accountability... 

Promotor 3: E do próprio histórico do Plano, né?  

Promotor 2: E o próprio histórico, ninguém acreditava... O/a P3 lembrou bem. Havia muito 

descrédito em torno disso, porque aí foi pra inglês pra ver, né?  Então também ficava essa 

memória antiga conspirando contra.” (Promotores 2 e 3, entrevista concedida em 24 de 

outubro de 2016) 

 

Para o Plano Geral de 2014, o Núcleo de Políticas Públicas propôs a manutenção e a 

prorrogação dos objetivos, das metas e das ações constantes do Plano Geral de 2013, o que foi 

aprovado durante a II Conferência Estadual do Ministério Público do Estado de São Paulo.  

As experiências com a elaboração das edições de 2013 e 2014 do Plano Geral de Atuação 

– imediatamente após a instituição do Núcleo de Políticas Públicas – culminaram com a 

edição do Ato Normativo no 873/15, também do Procurador-Geral de Justiça Márcio 

Fernando Elias Rosa. Tal ato decorreu de demanda dos integrantes do Núcleo de Políticas 

Públicas, que solicitaram “auxílio para a elaboração de ato que discipline o novo 

procedimento para a construção do PGA de 2016/2017”14. Segundo a portaria que instaurou o 

procedimento para a elaboração do novo ato, o Núcleo de Políticas Públicas constatou a 

necessidade de (i) criar mecanismos para assegurar a oitiva dos membros do Ministério 

Público, da sociedade civil e do meio acadêmico para a identificação das prioridades sociais e 

institucionais a serem incorporadas pelos Planos Gerais; e (ii) estabelecer mecanismos 

internos de acompanhamento dos objetivos, metas e ações fixados no Plano Geral. 

Se o estabelecimento de um canal de comunicação com os próprios promotores e 

procuradores, com a sociedade civil e com os representantes da academia já havia ocorrido 

durante a elaboração dos Planos Gerais de 2013 e 2014, o mesmo não se pode dizer dos 

mecanismos de acompanhamento das metas constantes do Plano Geral. Embora a necessidade 

de criação de mecanismos internos destinados ao monitoramento da execução do Plano Geral 

tenha constado da motivação do Ato Normativo no 873/15, não há nele sequer um artigo que 

trate do tema. Quando se buscou informações sobre eventuais formas de acompanhamento do 

cumprimento das metas junto aos promotores entrevistados, constatou-se que a questão ainda 

não está resolvida dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo15: 

 

                                                           
14 F. 2 do Protocolado no 7.840/15 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
15 O Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo não respondeu o pedido de entrevista. 
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“(..) eu sei que a Corregedoria, ela tem prestigiado sim e tentado enaltecer os colegas que de 

alguma forma seguem o Plano, né? Então, mas, é o que te falei, é um critério, né? É uma coisa 

que tem ser pensada, não existe ainda uma pontuação porque isso é uma outra questão muito 

delicada. Tanto que se você pegar as promoções, elas são sempre por antiguidade porque o 

Conselho nunca definiu critérios de merecimento, é uma briga. É uma briga enorme isso, as 

pessoas acham que precisa, mas na hora do vamos ver ninguém quer, né? Então assim, é um 

outro ponto de tensão e aí então assim... Como a Corregedoria, se não tem os critérios, né? 

Como que a Corregedoria... Também fica um pouco complicado porque ela não pode... Ela 

enaltece, mas ela não premia. Então fica uma coisa, acho que essas são as grandes dificuldades 

do Plano Geral quando a gente fala em Plano Geral de Atuação. (...) Você cria no plano, dá 

para criar, mas adotar uma política institucional isso é uma questão cultural, né? E a gente 

precisa evoluir, a gente está nessa fase de transição, acho que institucionalmente nós também 

estamos nos movimentos bem importantes de transição. A sociedade mudou e a gente também 

está tentando acompanhar, né? A gente tem feito alguns movimentos importantes mas ainda 

falta.” (Promotor 1, entrevista concedida em 19 de outubro de 2016) 

 

“Como é que nós vamos fazer para as pessoas cumprirem o Plano porque não há vinculação. 

As pessoas têm liberdade funcional, independência funcional... A Corregedoria não observa 

isso porque não há nem normatização a respeito disso.” (Promotor 2, entrevista concedida em 

24 de outubro de 2016) 

 

“E a nossa funcionária até chegou a ver... A gente tem um sistema de cadastro dos inquéritos 

civis e outros processos criminais que a gente chama de SIS, de sistema, ela foi jogando 

palavras-chaves relacionadas ao PGA, tentando localizar procedimentos que teriam sido 

instaurados com objetos relativos ao Plano. Um trabalho de formiguinha para gente ver o que 

tinha. E a gente paralelamente, na administração superior, ficou, houve uma tentativa de a 

gente tornar isso mais fácil, ou seja, de incluir no cadastro dos procedimentos um campo com 

a identificação PGA. A gente nunca conseguiu isso. Até onde eu sei, saí da administração faz 

quase um ano, a gente não tinha conseguido. Que era uma coisa bem para a gente controlar...” 

(Promotor 3, entrevista concedida em 24 de outubro de 2016) 

 

“Então, o que a gente está pretendendo fazer é criar, eu acho que é seguir as práticas, as boas 

práticas de governança corporativa, né? Eu acho que não adianta nada só você planejar, tem 

que executar, implantar e monitorar, não é? Inclusive a gente criou umas ferramentas, né? De 

governança, a gente na medida do possível se apoia na tecnologia para auxiliar nisso, não é? 

Mas algumas situações, mas algumas, fóruns internos, por exemplo, algumas situações, algum 
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assunto assim desse tipo, não é? É pra exatamente permitir que se faça esse, esse 

acompanhamento. A tecnologia tende a nos auxiliar muito em relação a isso, né? Por quê? A 

gente quer trabalhar dentro de uma metodologia padrão de gestão por projetos e que por meio 

da tecnologia a gente consiga visualizar em função daquilo que se dispôs, ou se pactuou fazer, 

a gente consiga monitorar efetivamente aquilo que está sendo feito, como é que a gente revê 

procedimentos, estimula essa, essa cultura. Existe um, existem algumas tarefas iniciais aí que 

são muito importantes, eu acho que o esforço de convencimento neste momento é o principal 

desafio.” (Promotor 5, entrevista concedida em 9 de novembro de 2016) 

 

O Núcleo de Políticas Públicas chegou a elaborar um questionário sobre a funcionalidade 

e eficácia dos Planos Gerais de Atuação com o objetivo de enviá-los aos integrantes do 

Ministério Público do Estado de São Paulo, mas a remessa acabou não ocorrendo16. 

Dentre as várias inovações realizadas pelo Ato Normativo no 873/15, destaca-se a 

tentativa de maior mobilização dos promotores e procuradores por meio dos encontros 

regionais e setoriais, os quais buscaram fazer com que o Plano Geral deixasse de ser 

vinculado simplesmente à figura do Procurador-Geral e se tornasse um projeto de toda a 

instituição: 

 

“Promotor 2: (...) a outra ideia era de transformar a conferência no final do ano em alguma 

coisa mais deliberativa e que, portanto, as pessoas pudessem ter legitimidade para votar em 

um projeto que seria para todos os dois membros, tanto o promotor como o procurador da 

justiça. Então nós criamos um mecanismo durante o ano, de reuniões regionais setorizadas 

para discussão do projeto e eleição de delegados. E conseguimos o compromisso com o 

Procurador-Geral, que não era fácil, porque gerava grana, de que esses delegados fossem 

convocados para vir para São Paulo durante três dias para participar da conferência que a 

gente ia presidir, portanto com uma densidade política pra votar isso. Isso aí, isso nós 

conseguimos. Para a realização dessas discussões nas regiões do Estado inteiro, nós não 

tínhamos perna para viajar o Estado todo, a gente tinha viajado por causa de um outro projeto, 

dois anos. Iria ser complicado a gente correr o Estado de novo. Não havia nem tempo pra isso. 

Praticamente teria que ser meio simultâneo, não conseguiríamos. E ao mesmo tempo a gente 

queria fortalecer o CONEPI17, que é um órgão novo que tinha sido criado, de representação 

nossa, de promotores da primeira instância, né? E que tem bases regionais, os delegados do 

                                                           
16 F. 32 Protocolado no 96.241/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
17 O CONEPI (Conselho de Estudos e Políticas Institucionais), criado pelo Ato Normativo no 746/2012, é um 

órgão consultivo e propositivo da Procuradoria-Geral de Justiça formado por representantes dos promotores de 

justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
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CONEPI são escolhidos territorialmente em todo o Estado ou na capital por área de atuação. E 

aí falou bom, vamos atribuir ao CONEPI, a cada representante, a cada delegado do CONEPI a 

gente dá todo o apoio aqui do Núcleo, mandamos todo o material, regimento, modelo, etc. pra 

quem quiser fazer. Faz quem quiser, quem não quiser não faz, não podemos obrigar isso. E, de 

certa forma, isso funcionou... 

Promotor 3: Tira o foco da administração anterior... 

Promotor 2: Exato! Porque o CONEPI tinha oposição e a gente não queria grudar o PGA a 

um projeto político de um Procurador-Geral, porque senão o inimigo não quer depois cumprir 

os projetos, né? (...)” (Promotores 2 e 3, entrevista concedida em 24 de outubro de 2016) 

 

Para além da edição do Ato Normativo no 873/15, a elaboração e a execução dos Planos 

Gerais de 2013 e 2014 tiveram outra consequência: os integrantes do Núcleo de Políticas 

Públicas apresentaram proposta de alteração da Lei Orgânica do Ministério Público Paulista 

para que o Plano Geral passasse a ter periodicidade quinquenal e necessariamente contasse 

com mecanismos de escuta social e de consulta aos membros do Ministério Público18. 

Segundo a justificativa que acompanhou a proposta: 

 

“(...) um Plano Geral de Atuação que pretende implementar mudanças significativas no seio da 

sociedade, destinatária do trabalho dos Promotores de Justiça, não pode ser concretizado em 

poucos meses pelos órgãos de execução, bem como pelos órgãos de apoio da Procuradoria-

Geral de Justiça aos Promotores de Justiça.” (f. 4 do Protocolado no 69.042/14 do Ministério 

Público do Estado de São Paulo) 

 

A proposta do Núcleo de Políticas Públicas foi submetida ao Órgão Especial do Colégio 

de Procuradores de Justiça, que deliberou que a periodicidade do Plano Geral fosse de dois 

anos, sob a argumentação de que um Plano de cinco anos engessaria o Ministério Público e 

diminuiria a agilidade na detecção dos problemas e a eficiência na resposta19.  

O Projeto de Lei Complementar contemplando a alteração da periodicidade do Plano 

Geral e a previsão de realização de audiências públicas e participação dos membros do 

Ministério Público foi enviado à Assembleia Legislativa em 8 de abril de 2015. A justificativa 

que o acompanhou informa que a execução das metas institucionais demanda prazo superior a 

um ano e que a previsão do incremento da participação é afinada às modernas noções de 

                                                           
18 F. 3 do Protocolado no 69.042/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
19 F. 22 do Protocolado no 69.042/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo.  



34 

 

 
 

governança20. Apesar de o envio do Projeto de Lei ter ocorrido em 2015, nenhuma tramitação 

foi localizada no site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Quanto ao Plano Geral de Atuação para o ano de 2017, verificou-se que não há processo 

de elaboração em curso. Tal como já ocorreu em 2014 e 2015, a atual administração pretende 

prorrogar o Plano Geral vigente para o próximo ano. 

 

3.2 O processo de elaboração do Plano Geral de Atuação segundo o Ato Normativo 

no 873/15 

 

Como se viu, atualmente a elaboração do Plano Geral de Atuação do Ministério Público 

do Estado de São Paulo é regulada pelo Ato Normativo no 873/15. Esse Ato Normativo 

invoca como seus fundamentos: (i) a relevância do Plano Geral como instrumento de 

planejamento institucional; (ii) o aprimoramento de normas e procedimentos destinados ao 

planejamento institucional estratégico; (iii) as experiências, classificadas como positivas, 

ocorridas durante a elaboração dos Planos Gerais de Atuação dos anos de 2013 e 2014; (iv) a 

competência do Núcleo de Políticas Públicas para contribuir com a elaboração e o 

desenvolvimento do Plano Geral de Atuação e para avaliar periodicamente o alcance das 

metas dos programas de atuação do Ministério Público; e (v) a necessidade de criação de 

mecanismos de acompanhamento dos objetivos e metas previstos no Plano Geral de Atuação. 

Diferentemente dos dois Atos Normativos que anteriormente disciplinavam a elaboração 

do Plano Geral de Atuação, o Ato Normativo no 873/15 não restringe as decisões relativas ao 

Plano Geral ao Procurador-Geral. Ao invés disso é previsto um amplo processo de 

participação na elaboração, discussão e aprovação do Plano, que ocorre da seguinte maneira: 

 

3.2.1 Instituição do Comitê Diretor 

 

A primeira etapa do processo é a constituição do Comitê Diretor, composto pelo 

Procurador-Geral, 2 assessores de seu gabinete e 3 membros do Conselho de Estudos e 

Políticas Institucionais (CONEPI), os quais são escolhidos por decisão do próprio órgão 

deliberativo do CONEPI21. O Comitê Diretor é assessorado pelo Núcleo de Políticas Públicas 

e pelos Centros de Apoio Operacional (CAOs). 

                                                           
20 F. 49 do Protocolado no 69.042/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
21 Conforme art. 4º do Ato Normativo no 767/2013, o órgão deliberativo do CONEPI é composto por 12 

representantes das promotorias de justiça. 
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Compete ao Comitê Diretor acompanhar a elaboração, discussão e aprovação do Plano 

Geral de Atuação, cabendo a ele a elaboração de regimentos internos dos encontros regionais 

e setoriais e da conferência estadual, a coordenação da consulta à sociedade civil e aos 

especialistas e a redação do pré-projeto e do projeto do Plano Geral de Atuação. 

 

3.2.2 Levantamento de temas prioritários  

 

Os temas prioritários são coletados mediante questionários enviados a todos os 

procuradores e promotores – os questionários, por sua vez, conforme apurado em entrevistas 

realizadas com promotores, são elaborados a partir das demandas mais frequentes dos 

promotores junto aos CAOs. A resposta ao questionário é facultativa, mas exige a 

identificação do membro.  

 

3.2.3 Compilação de dados 

 

Uma vez recebidas as respostas aos questionários, os CAOs fazem a compilação das 

respostas aos questionários enviadas por promotores e procuradores, classificando-as por 

temas e atribuições.  

 

3.2.4 Consulta à sociedade civil e a especialistas em temas de atribuição do 

Ministério Público 

 

Para a sociedade civil e os especialistas, é feito um convite, mediante publicação de aviso 

no Diário Oficial, para que sejam enviadas manifestações escritas sobre as suas contribuições 

e sugestões para a escolha das metas prioritárias. Além da publicação no Diário Oficial, 

membros da sociedade civil e especialistas reconhecidos pelos promotores e procuradores 

como pessoas notórias em suas respectivas áreas de atuação e/ou conhecimento costumam ser 

contatados por e-mail ou telefone para que façam suas contribuições.  

Há, ainda, uma etapa facultativa que pode ser realizada após a consulta por escrito e 

consiste em reuniões de discussão temática na capital, com participação dos CAOs, para tratar 

das sugestões enviadas pela sociedade civil e pelos especialistas. 
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3.2.5 Elaboração do pré-projeto 

 

Feito o levantamento dos temas prioritários mediante consulta a promotores, 

procuradores, sociedade civil e especialistas, o Comitê Diretor, com o auxílio dos CAOs, 

elabora um pré-projeto com metas e objetivos, o qual é submetido à discussão e deliberação 

em todo o Estado de São Paulo por meio dos encontros regionais e setoriais, de realização 

facultativa, conforme decisão do Comitê Diretor. Embora os CAOs e o Comitê Diretor 

sistematizem as respostas e sugestões recebidas na fase das consultas, nada é eliminado 

durante a elaboração do pré-projeto: 

 

“A gente elaborou esse projeto básico, o Centro de Apoio que elaborou, a gente só fez uma 

revisão, quer dizer, sistematização. E esse projeto básico é que foi pra discussão no interior 

todo, na classe toda, com base nos representantes do CONEPI. Mas junto com esse projeto 

básico, onde estavam esses temas que foram assimilados para o projeto, havia anexa a relação 

de todos os outros termos que haviam sido sugeridos – para que eles tivessem todos acesso aos 

temas e pudessem pinçar as suas sugestões. E essa lista anexa com todos os temas, ela chegou 

até a conferência, estava no regimento da conferência, você deve ter checado lá, a 

possibilidade de que qualquer delegado fizesse um destaque e puxasse qualquer dos temas que 

foram sugeridos lá no começo do processo para submeter a discussão e votação. Tinha a 

conferência inteira para apresentar, então não houve supressão de nossa parte “ah, não, este 

tema é ruim, tira!”. Houve uma preocupação nossa de nós não – até porque a gente não queria 

essa coisa da política interna –, de nós não assumirmos nenhum tipo de decisão de isso entra 

ou isso sai. (...)” (Promotor 2, entrevista concedida em 24 de outubro de 2016) 

 

3.2.6 Encontros regionais e setoriais 

 

Nos encontros regionais – realizados em cada uma das bases de representação do CONEPI 

– e setoriais – realizados em cada uma das Procuradorias de Justiça, além de debates acerca 

do pré-projeto do Plano Geral de Atuação, são eleitos os delegados que participarão da 

Conferência Estadual, os quais devem representar, no mínimo, 10% dos membros da 

instituição. Na hipótese de não realização dos encontros regionais e setoriais, a eleição dos 

delegados é feita via postal. 
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3.2.7 Redação do projeto 

 

O Ato Normativo no 873/15 se limita a estabelecer a competência do Comitê Diretor para 

a redação do projeto que será submetido à Conferência Estadual. Não há nenhuma previsão 

acerca de como isso deve ser feito. 

 

3.2.8 Oitiva do Órgão Especial e do Conselho Superior do Ministério Público 

 

O projeto do Plano Geral de Atuação é então enviado ao Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores de Justiça e ao Conselho Superior, que sobre ele se manifestarão no prazo de 10 

dias. 

Os pareceres do Órgão Especial e do Conselho Superior o Ministério Público são, via de 

regra, meramente protocolares e se limitam a aprovar o projeto do Plano Geral. Nos 

procedimentos analisados, não foi identificada nenhuma solicitação de alteração substantiva 

por parte de tais órgãos. 

 

3.2.9 Conferência Estadual e Publicidade 

 

O Plano Geral de Atuação é, então, discutido e deliberado pela Conferência Estadual. 

Participam da deliberação, com direito a voto, o Procurador-Geral, os delegados eleitos, os 

membros do CONEPI e os secretários-executivos das Procuradorias de Justiça. Os demais 

membros do Ministério Público também participam da Conferência Estadual, mas não têm 

direito a voto. 

Após a conferência, o Procurador-Geral edita ato aprovando o Plano Geral, no qual 

simplesmente chancela as decisões tomadas durante a Conferência Estadual, e dá publicidade 

ao documento. 

A despeito da ampliação do processo de participação decorrente da instituição do Núcleo 

de Políticas Públicas e do procedimento de elaboração instituído pelo Ato Normativo no 

873/15, o fato é que, em última instância, as metas que constarão do Plano Geral e 

supostamente nortearão as atividades dos integrantes da instituição são aprovadas pelos 

próprios promotores e procuradores.  
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3.3 Análise do processo de elaboração do Plano Geral de Atuação de 2016 

 

A análise do processo de elaboração do Plano Geral de Atuação terá por objeto o rito que 

culminou no Plano Geral de 2016, o primeiro após a publicação do Ato Normativo no 873/15, 

examinado acima, reconhecido por mais de um dos promotores entrevistados como um 

momento marcante dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo:   

 

“Mas o que eu posso te dizer assim: é uma coisa que está em construção, acho que esse último 

Plano Geral de Atuação foi inovador em muitos aspectos, né? Ele teve uma participação 

maior, que é uma coisa que está sendo construída também, né? A participação e o 

envolvimento...” (Promotor 1, entrevista concedida em 19 de outubro de 2016) 

 

“Pela primeira vez a gente conseguiu reunir aí, cento e tantos promotores, durante 3 dias, no 

auditório grande do Ministério Público, de manhã e à tarde, discutindo projeto a projeto, 

projetando no telão e abrindo pra discussão, extremamente democrático, todo mundo falou 

firme, não teve conflito nenhum.” (Promotor 2, entrevista concedida em 24 de outubro de 

2016) 

 

O interesse da análise aqui realizada reside na tentativa de construção de uma política 

institucional – o Plano Geral de Atuação – em uma instituição marcada pela atuação isolada 

de seus membros em razão da independência funcional. Importa, portanto, não apenas 

verificar em que (e se) a prática se coaduna ou se afasta com a disciplina prevista no Ato 

Normativo no 873/15, mas destacar os percalços na tentativa de construção do Plano Geral e 

as dificuldades na mobilização dos promotores e procuradores. 

 

3.3.1 A elaboração do Plano Geral de 2016 na prática 

 

Dois fatos despertam inicialmente a atenção de alguém disposto a examinar o processo de 

elaboração do Plano Geral de 2016 e distinguem a última edição do instrumento das demais: o 

tamanho dos autos e o tempo dedicado ao Plano. Primeiro: enquanto nas edições de 1999 a 

2013 os expedientes que tinham por objeto a elaboração dos Planos Gerais de Atuação 

normalmente não ultrapassavam um volume de 200 páginas – as edições de 2014 e de 2015, 

após a criação do Núcleo de Políticas Públicas, são um pouco mais extensas – o Protocolado 

no 96.241/14, no qual se tratou da elaboração do Plano Geral de 2016, tem cinco volumes. 
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Também diferentemente das demais edições – cujo processo de elaboração não se iniciava 

antes de agosto do ano anterior ao do Plano – o Plano Geral de 2016 começou a ser planejado 

já em julho de 201422. São fatos aparentemente simples, mas que denotam que ocorreram 

mudanças na forma pela qual se deu a elaboração do Plano Geral de 2016. 

O fato de as discussões acerca do Plano Geral de Atuação de 2016 terem começado em 

julho de 2014 fez com que o processo de elaboração ficasse sujeito a diferentes disciplinas 

normativas. No início do processo, ainda estava em vigor o Ato Normativo no 87/96. Em 

janeiro de 2015 foi publicado o Ato Normativo no 873/15. Assim, buscar-se-á, analisando-se o 

período de elaboração ocorrido após janeiro de 2015, comparar as diferenças entre a 

disciplina do Ato Normativo no 873/15 e o que ocorreu na prática durante a elaboração do 

Plano Geral de 2016, o que resulta no seguinte quadro: 

 

Ato Normativo no 873/15 Elaboração do PGA 2016 

Instituição do Comitê Diretor é a 

primeira etapa do processo de elaboração 

do Plano Geral de Atuação. 

Antes mesmo da instituição do Comitê 

Diretor, o Núcleo de Políticas Públicas se 

reuniu com o Procurador-Geral para 

discutir o questionário que seria enviado a 

promotores e procuradores sobre o PGA23. 

Levantamento de temas prioritários 

mediante questionários enviados a todos 

os procuradores e promotores. 

Também antes da instituição do Comitê 

Diretor, o Núcleo de Políticas Públicas e 

os CAOs discutiram e formularam os 

questionários a serem enviados aos 

promotores e procuradores24.  

 Após participar da reunião do CONEPI, o 

Núcleo de Políticas Públicas submeteu 

àquele órgão o questionário já 

elaborado25. Diante da polêmica 

instaurada entre os integrantes do Núcleo 

de Políticas Públicas e do CONEPI, 

decidiu-se que a consulta aos promotores 

                                                           
22 F. 25 do Protocolado no 96.241/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
23 F. 99 do Protocolado no 96.241/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
24 F. 54 e fs. 101/113 do Protocolado no 96.241/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
25 F. 116 e 128 do Protocolado no 96.241/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
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e procuradores seria feita em dois 

momentos: (i) consulta aberta; e (ii) 

questionário26. 

 Instituição do Comitê Diretor (publicação 

no Diário Oficial do dia 11 de março de 

2015)27. 

Compilação de dados pelos CAOs 

mediante análise das respostas de 

promotores e procuradores aos 

questionários enviados.  

 

 

Os CAOs  e o Núcleo de Políticas 

Públicas foram os responsáveis por 

analisar e compilar as resposta de 

promotores e procuradores aos dois 

questionários enviados. 

Consulta à sociedade civil e a 

especialistas em temas de atribuição do 

Ministério Público mediante publicação 

de aviso no DO e contato por e-mail. 

Consulta foi feita mediante envio de 

questionário por e-mail às pessoas e 

entidades indicadas pelos promotores e 

procuradores28. Na prática, o processo de 

consulta à sociedade ficou mais fechado 

do que o previsto no Ato Normativo no 

873/15, já que não houve uma proposta 

aberta à manifestação de todo e qualquer 

interessado.  

 

Elaboração do pré-projeto pelo Comitê 

Diretor, com auxílio dos CAOs. 

 

CAOs redigiram o pré-projeto com 

orientações do Núcleo de Políticas 

Públicas, sopesando o levantamento 

endereçado aos promotores e 

procuradores, feito mediante consulta 

aberta e questionários29. 

Encontros regionais e setoriais para 

debater o pré-projeto e eleger delegados. 

Os encontros regionais e setoriais foram 

realizados, mas é de se observar a baixa 

                                                           
26 Fs. 172/173 do Protocolado no 96.241/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
27 F. 211 do Protocolado no 96.241/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
28 F. 334 do Protocolado no 96.241/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
29 F. 408 do Protocolado no 96.241/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
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adesão dos promotores e procuradores. 

Após os encontros, abriu-se prazo para 

que os interessados em participar da 

Conferência Estadual como delegados se 

inscrevessem por e-mail30. 

 

 

Redação do projeto pelo Comitê Diretor A partir das deliberações do Comitê 

Diretor, os CAOs redigiram a versão final 

do PGA31. 

Oitiva do Órgão Especial e do Conselho 

Superior do Ministério Público 

Oitiva formal do Órgão Especial do 

Colégio de Procuradores e do Conselho 

Superior do Ministério Público32. 

Conferência Estadual para discussão e 

deliberação e Publicidade 

Conferência Estadual foi realizada entre 

os dias 11 e 13 de novembro de 2015, com 

posterior publicação do PGA. 

 

A análise do Protocolado no 96.241/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo 

revela, além das diferenças acima destacadas entre a disciplina prevista no Ato Normativo no 

873/15 para a elaboração do Plano Geral e a prática institucional, o protagonismo do Núcleo 

de Políticas Públicas nos assuntos que dizem respeito ao Plano Geral. Se, por um lado, tal 

protagonismo decorre da própria competência do Núcleo de Políticas Públicas, por outro, 

chama a atenção a tentativa de se fazer política institucional – ainda que com o apoio do 

Procurador-Geral – a partir da iniciativa de dois promotores e alguns poucos funcionários. 

A atuação do Núcleo de Políticas Públicas, contudo, não ocorreu sem interferências ou 

críticas. Ao longo de todo o processo foram frequentes os embates com os representantes do 

CONEPI que integravam o Comitê Diretor do Plano Geral de Atuação. O exame do 

procedimento administrativo revela que houve controvérsias quanto ao questionário a ser 

enviado para os promotores e procuradores, à formalização do Comitê Diretor, à elaboração 

de atas, o regimento dos encontros setoriais e regionais, à eleição de membros do CONEPI 

                                                           
30 Fs. 706/708 do Protocolado no 96.241/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
31 F. 852 do Protocolado no 96.241/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
32 F. 801 do Protocolado no 96.241/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
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para a composição do Comitê Diretor33. Os conflitos são atribuídos a diferentes motivos pelos 

entrevistados: 

 

“O Núcleo de Políticas Públicas, ele ficou incumbido de fazer e como todo órgão público não 

temos eficiência na comunicação, né? A comunicação chega depois de pronto e parece que 

vem um prato pronto, então são as falhas de comunicação mesmo. A gente teve algumas, 

gerou mal estar, teve até um integrante que saiu no meio da elaboração porque se sentiu 

desprestigiado. Então, assim, mas não... Acho mesmo que por falta de comunicação. É difícil, 

porque alguém tem que fazer, né? O CONEPI participava, mas o Núcleo de Políticas Públicas 

tinha prazos pra cumprir, né? Então ele tinha que fazer, são preocupações diferentes, são 

forma de mobilização diferentes... É meio que inevitável.” (Promotor 1, entrevista concedida 

em 19 de outubro de 2016) 

 

“Mandamos pro CONEPI e aí as essas reuniões foram feitas, os delegados foram escolhidos. 

Nós tivemos um problema... A tramitação desse projeto de como fazer o PGA no CONEPI, ele 

foi truncado, houve alguns desencontros, um determinado problema de um colega que fez lá 

uma bobagem porque não entendeu o que tava acontecendo e acabou atrasando tudo e nós 

perdemos uma boa parte, não sei até que ponto você sabe disso. Aí surgiu uma comissão do 

CONEPI para acompanhar o nosso trabalho no Núcleo, que seria muito bom que se não fosse 

a presença de alguns colegas que não estavam ali pra ajudar, né? Mas estavam ali para 

embaraçar politicamente, porque trouxeram um jogo político pequeno, minúsculo, da pequena 

política para dentro do núcleo de elaboração do PGA.” (Promotor 2, entrevista concedida em 

24 de outubro de 2016) 

 

Destaca-se também o ainda a pequena participação dos promotores e procuradores durante 

o processo de elaboração do Plano Geral de Atuação de 2016. Das 1993 consultas abertas 

enviadas aos membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, apenas 14 obtiveram 

resposta. As respostas ao questionário foram em número maior, mas ainda irrisório diante da 

quantidade de questionários: dos 1985 questionários enviados, 65 foram respondidos34. 

Este padrão se mantém durante a fase dos encontros regionais e setoriais, destinados à 

discussão do pré-projeto do Plano Geral e à eleição de delegados para a Conferência Estadual. 

Os encontros regionais de Sorocaba e Santos, por exemplo, não foram realizados por falta de 

                                                           
33 Fs. 118, 338/344, 851/853 do Protocolado no 96.241/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
34 F. 419 do Protocolado no 96.241/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
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quórum35. Dos 25 encontros regionais e setoriais previstos, 17 ocorreram e neles foram eleitos 

74 delegados de um total possível de 19936. Mesmo após a flexibilização do rito previsto no 

Ato Normativo no 873/15 para a eleição de delegados com o intuito de incentivar a 

participação de promotores e procuradores, o número de interessados não superou o número 

de vagas37, tendo sido eleitos 134 delegados38. 

A 3ª Conferência Estadual do Ministério Público do Estado de São Paulo foi realizada 

entre os dias 11 e 13 de novembro de 2015, ocasião em que se aprovou não apenas o Plano 

Geral de Atuação de 2016, mas também moções endereçadas à administração superior do 

Ministério Público, as quais demandaram melhorias de métodos de gestão e de fornecimento 

de meios para a execução da atividade-fim de promotores e procuradores39. 

A despeito dos problemas enfrentados ao longo do processo de elaboração do Plano Geral, 

as impressões dos entrevistados coincidem com a causada ao se examinar o procedimento 

administrativo que cuidou do registro da elaboração do Plano Geral de 2016: tratou-se de um 

processo diferenciado, mais democrático e com maior participação dos promotores e 

procuradores do Ministério Público do Estado de São Paulo:   

 

“E eu acho que esse último [Plano] foi o mais emblemático assim, onde teve uma participação 

maior. A Procuradoria já vem fazendo um movimento de tentar reunir os promotores... De 

tentar sensibilizar... Ainda existe bastante resistência, não foi assim, não foi essa coisa. Não é 

nem metade da classe que participa, são muito poucos e a Procuradoria também tem uma 

participação muuuito pequena, né? Mas a gente está caminhando, acho que esse último foi 

diferente. Houve realmente uma discussão, você pode perceber que houve um... É... Sabe? 

Tiveram realmente temas, a gente tentou reduzir para estabelecer prioridades, né? Que 

prioridade? Tudo? Tudo não é prioridade. Então a gente começou tentar delinear algumas 

coisas. Teve controvérsia? Teve. As pessoas às vezes não participam depois acham ruim, mas 

acho que está caminhando e eu acho que é o futuro, né? Eu acho que é o futuro.” (Promotor 1, 

entrevista concedida em 19 de outubro de 2016) 

 

“A crítica que pode ser feita é essa, nem 10% da classe, ou nem 20% da classe participou 

ativamente. Para votar ou deliberar. Mas a gente teve oportunidade de fazer. E eu interpreto o 

silêncio não como oposição, mas como adesão, como adesão. E por outro lado, eles passaram 

                                                           
35 Fs. 621 e 639 do Protocolado no 96.241/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
36 F. 670/674 do Protocolado no 96.241/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
37 F. 728 do Protocolado no 96.241/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
38 Fs. 734/739 do Protocolado no 96.241/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
39 Fs. 910/913 do Protocolado no 96.241/14 do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
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por um procedimento de legitimação interna, né? Primeiro essa de discussão voluntária – 

participou quem quis – e depois o órgão especial, a corregedoria opinando. A conferência final 

e a aprovação do texto, que ocorreu aqui no auditório Queiroz Filho, teve uma boa 

participação, uma grande participação, que nós fizemos delegados de todo o Estado, em tese 

era uma pessoa que vinha já com o dever de casa feito... E muitas das mudanças saíram ali, no 

momento da conferência, eu me lembro de ter presidido esse processo, não é? De ter debatido 

e discutido.” (Promotor 7, entrevista concedida em 23 de novembro de 2016) 

 

3.4 Conclusão  

 

O Ministério Público do Estado de São Paulo tem como obrigação elaborar um Plano 

Geral de Atuação desde a promulgação de sua Lei Orgânica, em 1993. De um instrumento 

meramente formal em suas edições iniciais, cujo processo de elaboração estava totalmente 

centralizado no gabinete do Procurador-Geral – há até mesmo, como se viu, quem atribua à 

instituição do Plano Geral uma tentativa do Procurador-Geral de mitigar a independência 

funcional de promotores e procuradores – o Plano Geral, depois de 2012, com a instituição do 

Núcleo de Políticas Públicas, passou a contar com uma forma de elaboração mais democrática 

e participativa.  

Isso se reflete na publicação do Ato Normativo no 873/15, que muda radicalmente o 

processo de elaboração do Plano Geral. Se antes todas as decisões competiam ao Procurador-

Geral, agora cabe a ele apenas sancionar e publicar o Plano Geral, sem alterar as metas 

deliberadas durante a Conferência Estadual pelos delegados eleitos. Isso não significa que o 

Plano Geral tenha deixado de ser altamente endógeno: a participação da academia e de 

membros de movimentos sociais se dá a partir da indicação de promotores e procuradores, os 

quais definem e votam as suas próprias metas. 

A análise do processo de elaboração do Plano Geral de 2016 revela que há dificuldades 

em mobilizar e conquistar o engajamento de promotores e procuradores e que ainda se trata de 

um projeto muito dependente da alta administração do Ministério Público do Estado de São 

Paulo. Isso se reflete até mesmo nas entrevistas realizadas para esta dissertação – 

praticamente não houve dificuldades em acessar ocupantes de altos cargos e participantes 

ativos no processo de elaboração do Plano Geral, quase sempre dispostos a discutir o tema. O 

mesmo não se pode dizer dos demais promotores e procuradores, que muitas vezes sequer 

retornaram os pedidos de entrevista. 
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4. O Plano Geral de Atuação como um instrumento para a análise do Ministério 

Público do Estado de São Paulo 

 

Como se viu no capítulo 2, a literatura em ciência política aponta para a particularidade de 

uma instituição como o Ministério Público brasileiro em sistemas democráticos, dada a pouco 

usual combinação entre grande autonomia e amplo leque de competências atribuídas a 

promotores e procuradores (KERCHE, 2009, p. 110). Esta configuração institucional, 

combinada ao voluntarismo dos membros do Ministério Público, “tem representado uma 

possibilidade de judicialização dos conflitos políticos e também de uma crescente politização 

da instituição” (ARANTES, 2002, p. 304). 

O que se pretende no presente capítulo é verificar se, em razão das metas eleitas, os 

Planos Gerais se propõem a ser instrumentos de judicialização da política, termo utilizado 

para analisar as relações das instituições judiciais com as instituições políticas (CARVALHO; 

LEITÃO, 2010, p. 414). Com a judicialização da política – fenômeno decorrente do controle 

do poderes eleitos e da administração pública pelos órgãos do sistema de justiça – as decisões 

referentes a políticas públicas passam a ser influenciadas, total ou parcialmente, pela atuação 

do Poder Judiciário, o qual é procurado para substituir a política pelo fato de, diferentemente 

do que ocorre com os demais poderes, não poder deixar de se pronunciar (GARAPON, 1996, 

p. 169). 

Dentre as muitas definições acerca da judicialização da política, este trabalho adota a de 

Fábio Kerche, segundo a qual a judicialização da política é a “transformação de questões 

tradicionalmente tratadas pelos Poderes Executivo e Legislativo em ações judiciais” 

(KERCHE, 2009, p. 69), substituindo as escolhas feitas pelos cidadãos através das eleições 

para os Poderes Executivo e Legislativo por decisões judiciais decorrentes de iniciativas 

tomadas por técnicos – promotores, procuradores e juízes. Diante do interesse empírico aqui 

presente – o de verificar se as metas dos Planos Gerais fazem com que eles sejam 

potencialmente indutores da judicialização e da politização do Ministério Público – não serão 

aprofundados os fundamentos teóricos da judicialização da política. 

No Brasil, à atuação dos tribunais é preciso acrescentar o papel desempenhado pelo 

Ministério Público, especialmente após a CF/88, quando passou a ser independente de todos 

os poderes (CARVALHO; LEITÃO, 2010, p. 400), tendo sido deslocado pelo constituinte da 

“tarefa de defender o Estado para a condição de fiscal e guardião dos direitos da sociedade” 

(ARANTES, 1999, p. 84). Assim, judicialização da política em território nacional tem como 
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particularidade institucional o fato de o Ministério Público ser oficialmente um órgão de 

defesa da cidadania e do interesse público independente dos demais poderes políticos 

(CASAGRANDE, 2008, p. 20). Essa independência em relação aos três poderes tradicionais 

alimenta o convencimento de promotores e procuradores acerca da incapacidade das 

instituições políticas efetivarem direitos formais, levando-os a atacar o princípio da 

discricionariedade dos poderes políticos por meio de ações judiciais (ARANTES, 2002, p. 

132 e 134). 

Ressalta-se que, em razão (i) da independência funcional de promotores e procuradores e 

(ii) da impossibilidade de se testar os efeitos do Plano Geral no âmbito desta dissertação – o 

que exigiria que se verificasse se as medidas tomadas por promotores e procuradores tiveram 

como fundamento as metas do Plano Geral – ele é aqui adotado como um instrumento para a 

análise do Ministério Público do Estado de São Paulo. Não se tem a pretensão de afirmar ou 

negar o papel do Plano Geral como um indutor efetivo de judicialização da política – isso 

demandaria a análise de todas as demandas judiciais propostas pelo Ministério Público com o 

intuito de verificar se elas se originaram de metas do Plano Geral, algo praticamente 

inexequível40. O que se intenta ao examinar as metas constantes de todas as edições dos 

Planos Gerais é verificar o que elas revelam sobre a concepção que promotores e 

procuradores têm de sua instituição – e se tal concepção está relacionada à judicialização da 

política. 

 

4.1 Metas a serem analisadas 

 

A análise será feita a partir das metas escolhidas para integrar as edições do Plano Geral 

de Atuação entre 1999 e 2016 nas áreas de (i) direito constitucional41, (ii) habitação e 

urbanismo e (iii) meio ambiente, as quais serão classificadas de acordo com o critério exposto 

a seguir. Ao se examinar e classificar as metas que compõem os Planos Gerais, espera-se 

também contribuir no avanço dos estudos sobre os instrumentos organizacionais e práticas 

internas do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

Diante da impossibilidade de examinar as metas de todas as áreas em virtude do tempo 

disponível para a redação da dissertação e de se tratar de um volume demasiadamente grande 

                                                           
40 Os próprios promotores entrevistados revelaram a dificuldade de aferir a relação entre as condutas dos 

promotores e procuradores e o Plano Geral de Atuação. 
41 Ao longo das edições do Plano Geral de Atuação, adota-se a denominação direito constitucional, cidadania e 

patrimônio público e social para tratar de metas semelhantes, razão pela qual se optou por classificá-las como um 

único grupo de metas. 
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de informações, optou-se pelas três áreas acima mencionadas em razão (i) de elas estarem 

presentes em todas as edições do Plano Geral – o que permite comparar se a concepção de 

promotores e procuradores sobre as suas atuações nas citadas áreas mudou ao longo dos anos, 

(ii) do grande número de pessoas impactadas em caso de eventual concretização dessas metas, 

e (iii) de sua provável interface com o Poder Executivo, o que possibilita a análise acerca da 

concepção dos Planos Gerais como instrumentos de indução da judicialização da política. 

 

4.2 Classificação das metas dos Planos Gerais de Atuação 

 

As amplas competências do Ministério Público brasileiro (KERCHE, 2007, p. 260; 

MAZZILLI, 2015, p. 32; SADEK; SANCHES FILHO, 2000, p. 4) são refletidas nas metas 

prioritárias que integram os Planos Gerais de Atuação, as quais abrangem desde a defesa do 

patrimônio público até a atualização do Manual de Atuação dos Promotores de Justiça do 

Meio Ambiente, para citar apenas dois exemplos de metas do Plano Geral de Atuação de 

1999. Diante de metas tão díspares, fica difícil identificar imediatamente quem deve ser 

acionado para o cumprimento das metas prioritárias dos Planos Gerais. 

Assim, as metas constantes dos Planos Gerais de Atuação nas áreas de direitos 

constitucionais, habitação e urbanismo e meio ambiente serão classificadas com o intuito de 

identificar quem seriam os demandados em caso de eventual concretização da meta, 

verificando-se qual a proporção de metas que requerem providências do Poder Executivo42. 

Isso porque as metas constantes dos Planos Gerais de Atuação não necessariamente dependem 

da ação exclusiva de promotores e procuradores. A classificação distingue, portanto, as metas 

que, se concretizadas, o serão mediante ações dos próprios integrantes do Ministério Público 

daquelas que demandarão atitudes de integrantes do Poder Executivo ou de particulares, por 

exemplo. 

Da leitura dos Planos Gerais com a intenção de verificar quem, em última instância, será o 

responsável pelo cumprimento da meta no caso de observação do Plano, resultaram quatro 

tipos de meta: internas, externas, indefinidas e mistas. Tratemos de cada uma delas. 

 

 

 

 

                                                           
42 A classificação das metas constitui o Anexo III. 
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4.2.1 Metas internas 

 

Metas internas são aquelas que dependem da atuação exclusiva dos integrantes do 

Ministério Público para se concretizarem. Para que se saiba que tipo de meta os promotores e 

procuradores elegem para si mesmos, as metas internas foram subdivididas em: 

(i) estudos: dizem respeito à necessidade de aprimoramento profissional dos membros da 

instituição; à realização de análises para identificar fatores que possam ensejar a atuação, 

preventiva ou repressiva, do Ministério Público. São exemplos: “aprimoramento profissional 

dos Promotores de Justiça do Meio Ambiente, através da realização de cursos, palestras, 

seminários e congressos” (Plano Geral de 1999); “Construção de um banco de dados para dar 

suporte ao Planejamento Estratégico Ambiental e Urbanístico, com os seguintes objetivos e 

estratégias: a) maior conhecimento da problemática ambiental e urbanística e atuação 

institucional” (Plano Geral de 2005); “Vegetação: 3.4. Análise crítica das licenças ambientais 

concedidas pelo Poder Público (aspectos técnicos e legais)” (Plano Geral de 2008);  

(ii) organização: são aquelas que versam sobre a organização administrativa do 

Ministério Público do Estado de São Paulo, propondo a criação de mecanismos de controle e 

acompanhamento e de grupos de atuação; a integração entre órgãos; a melhoria das condições 

de trabalho. Como exemplo, é possível citar: “Criação e implantação do Grupo Especial de 

Mineração, para controle da atividade de mineração, especialmente as degradadoras dos rios 

com sua flora e fauna associados” (Plano Geral de 1999); “Efetiva implantação das 

Promotorias de Justiça Regionais, organizadas segundo o critério de ecossistemas associados 

(já em funcionamento no Vale da Ribeira e no Litoral Norte)” (Plano Geral de 1999); 

“Aprimoramento institucional: criação e consolidação de mecanismos de interação dos órgãos 

de execução e otimização dos recursos de suporte à atividade fim, com especial destaque para 

os seguintes aspectos: a) reuniões periódicas dos Grupos Especiais de Promotores de Justiça 

(Mata Atlântica, Recursos Hídricos, Controle da Poluição, Práticas Rurais Anti-ambientais e 

Mineração)” (Plano Geral de 2000);  

(iii) lobby: envolvem o acompanhamento do processo legislativo e a atuação dos membros 

do Ministério Público junto ao Poder Legislativo em matérias relacionadas às funções 

institucionais de promotores e procuradores. São metas internas de lobby: “Formação de 

Grupos de Trabalho Especiais para acompanhamento legislativo e da normatização 

administrativa, para formulação de propostas e sugestões ao Ministério Público relativas à 

matéria ambiental” (Plano Geral de 1999); “Aprimoramento institucional: criação e 
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consolidação de mecanismos de interação dos órgãos de execução e otimização dos recursos 

de suporte à atividade fim, com especial destaque para os seguintes aspectos: h) 

acompanhamento legislativo, visando o aprimoramento do instrumental legal de proteção 

ambiental” (Plano Geral de 2000). 

Como se vê, as metas internas estão relacionadas tanto a questões de autonomia funcional, 

que consiste na garantia de o Ministério Público tomar decisões relacionadas à sua atividade-

fim subordinando-se apenas à lei e sem ingerência de outros órgãos públicos (MAZZILLI, 

2015, p. 49) – metas de estudo e de lobby – quanto a questões de autonomia administrativa, 

que é a possibilidade de o Ministério Público subordinar-se apenas à lei no exercício de sua 

atividade-meio – metas de organização (MAZZILLI, 2015, p. 50). 

 

4.2.2 Metas externas 

 

Foram chamadas de metas externas aquelas que exigem ação de terceiros (como, por 

exemplo, Poder Executivo, particulares, empresas) em face de quem o Ministério Público 

agirá judicialmente ou extrajudicialmente a fim de que as metas sejam alcançadas. Isso é: 

alguém terá de assumir uma obrigação que lhe será especificamente cominada em razão da 

iniciativa do Ministério Público. Aqui foram inseridas as metas que, embora relacionadas às 

funções institucionais do Ministério Público, como zelar pelo respeito dos Poderes Públicos 

aos direitos assegurados na CF/88 e promover instrumentos para a proteção do patrimônio 

público (art. 129, II e III, CF), não são passíveis de concretização sem a atuação de um outro 

ator além do membro do Ministério Público.  

Como o objetivo é verificar se os Planos Gerais se propõem a ser instrumentos de 

judicialização das políticas públicas, buscou-se distinguir as metas endereçadas ao Poder 

Executivo das demais metas que demandam providências de outros atores que não os 

promotores e procuradores, o que resultou na seguinte subdivisão: 

(i) Executivo: são as metas que exigirão, direta ou indiretamente, providências do Poder 

Executivo e podem ensejar a judicialização da política, já que o Executivo não 

necessariamente elege como ações prioritárias as metas escolhidas pelo Ministério Público de 

São Paulo em seu Plano Geral de Atuação e pode não estar preparado – por exemplo, por 

razões orçamentárias e financeiras – para cumpri-las. Diante da possível disparidade entre as 

escolhas feitas pelo Ministério Público na elaboração do Plano Geral e as do Poder Executivo, 

refletidas nos instrumentos de planejamento constitucionalmente previstos (Plano Plurianual, 
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Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, conforme art. 165 da CF/88), 

promotores e procuradores podem optar por exigir o cumprimento das metas perante o Poder 

Judiciário. São exemplos de metas que exigem ações do Poder Executivo: “Tutela dos bens de 

uso comum do povo (espaços livres, praças, áreas verdes, sistemas de lazer e recreio, vias de 

circulação, logradouros de loteamentos, praias etc.), impedindo alienações ilegais, a 

privatização de seu uso ou a tolerância do Poder Público com a ocupação irregular (invasões), 

postulando pela urbanização das áreas públicas para o desempenho das atividades 

urbanísticas, como recreação e lazer, essenciais à qualidade de vida do meio ambiente urbano 

ou construído” (Plano Geral de 1999); “Adequação das fontes de poluição à legislação 

ambiental, preservando a saúde da população, com especial destaque para: f) destinação final 

dos resíduos doméstico, industrial e hospitalar” (Plano Geral de 2002).  

As metas que demandam providências do Poder Executivo e também de particulares 

foram incluídas nesta subdivisão, já que a concretização do dever imposto ao Poder Executivo 

pode depender da atuação do Poder Judiciário. Como exemplo, cita-se “Observância das 

normas relativas à segurança nos espaços urbanos fechados (edificações) e abertos (obras de 

arte: túneis, pontes, viadutos; e vias de circulação), e divulgação e implementação do Estatuto 

da Cidade (Lei nº 10.257/01), notadamente de suas diretrizes e instrumentos, pugnando pela 

edição dos planos diretores municipais e acompanhando sua elaboração perante os Executivos 

e Câmaras Municipais” (Plano Geral de 2002). 

(ii) outros: todas as demais metas que demandem a atividade de terceiros foram incluídas 

nesta subdivisão. Em geral, são metas cujas providências dependem da ação de particulares, o 

que faz com que não se possa falar em judicialização da política na hipótese de intervenção do 

Poder Judiciário para garantir o cumprimento daquelas. As metas endereçadas, 

alternativamente, ao Poder Executivo ou a particulares foram incluídas nesta subdivisão43. 

São exemplos de tal tipo de meta: “Combate a práticas rurais anti-ambientais, com ênfase 

especial na reposição das áreas de preservação permanente e reserva legal, na prevenção e 

repressão ao uso irregular de agrotóxicos e fertilizantes e na repressão às queimadas de cana 

de açúcar” (Plano Geral de 1999); “Recursos hídricos: recuperação, melhoria e proteção da 

qualidade das águas, com ênfase nos seguintes aspectos: a) proteção e recomposição da 

vegetação de preservação permanente” (Plano Geral de 2000); “Fomentar o combate à 

                                                           
43 Optou-se por classificar em “outros” as metas que podem ser cumpridas pelo Poder Executivo ou por 

particulares com o intuito de se evitar computá-las indevidamente como casos passíveis de judicialização da 

política (já que é impossível concluir, pela mera leitura da meta, se o demandado será o Poder Executivo ou o 

particular). 
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utilização de métodos que geram degradação do solo agrícola e o uso indiscriminado de 

agrotóxicos” (Plano Geral de 2016). 

 

4.2.3 Metas indefinidas 

Metas indefinidas são aquelas que, em razão de sua excessiva imprecisão, não permitiram 

a identificação do ator ou instituição responsável por sua efetivação. Por exemplo, “Iniciativas 

voltadas ao aprimoramento da qualidade dos serviços públicos em geral, especialmente nas 

áreas da saúde e da conservação de estradas, visando à prevenção de acidentes” (Plano Geral 

de 1999); “Defesa do Estado Democrático de Direito, com enfoque nas eleições municipais e 

no calendário eleitoral de 2004” (Plano Geral de 2004); “Medidas no âmbito da justiça 

eleitoral: b) que tutelem a intangibilidade da vontade do eleitor” (Plano Geral de 2006).  

 

4.2.4 Metas mistas 

Metas mistas são aquelas que exigem ações tanto do Ministério Público como de outros 

atores. A tomada de medidas do Ministério Público perante o Poder Judiciário não é essencial 

para o cumprimento das metas. Por exemplo, “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” (Plano 

Geral de 2009). 

 

4.3 Quantificação das metas dos Planos Gerais de Atuação 

Expostos os critérios que foram utilizados para classificar as metas prioritárias presentes 

nas edições dos Planos Gerais entre 1999 e 2016, cabe agora quantificá-las. Como já 

mencionado, serão analisadas apenas as metas que integram os Planos Gerais nas áreas de (i) 

direito constitucional, (ii) habitação e urbanismo e (iii) meio ambiente. A despeito disso, para 

que se possa ter um panorama da composição de todas as edições do Plano Geral e se saiba 

qual percentual delas está sendo examinado ao se eleger metas prioritárias das três áreas 

mencionadas, apresenta-se aqui, inicialmente, a distribuição das metas por todas as 

promotorias44:

                                                           
44 Conforme art. 23 da Lei no 8.625/93, promotorias são órgãos de administração do Ministério Público. Devem 

ao menos um cargo de promotor e serviços auxiliares. Podem ser judiciais ou extrajudiciais, especializadas, 

gerais ou cumulativas. 
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Tabela 1 – Metas por promotoria 
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2003 3 4 12 14 20 3 3 3 6 3 3 
         

74 

2004 3 
 

3 5 5 
  

3 10 5 
          

34 

2005 
 

2 4 7 14 
 

3 3 8 3 2 
 

3 3 
      

52 

2006 
 

3 4 7 16 5 2 7 4 3 1 
 

2 3 
      

57 

2007 
 

5 10 9 26 
 

3 7 8 5 1 
 

3 3 
      

80 

2008 
 

5 38 15 14 
 

5 25 18 4 1 8 8 3 6 
     

150 

2009 
  

24 33 18 18 3 28 
 

16 
 

16 3 
 

6 
     

165 

2010 
  

18 47 8 8 2 40 5 2 
 

7 4 
 

6 
     

147 

2011 
 

1 1 
 

1 1 1 2 1 1 
 

1 1 
       

11 

2012 
 

1 1 
 

2 2 1 4 2 1 
 

1 2 
       

17 

2013 
  

1 2 2 8 2 6 6 4 
 

4 2 
  

5 2 3 10 2 57 

2014 
  

1 2 2 8 2 6 6 4 
 

4 2 
  

5 2 3 10 2 57 

2015 
  

5 2 2 8 3 6 6 4 
 

4 2 
  

5 2 3 10 2 62 

2016 
 

2 3 17 7 6 4 14 6 2 2 5 4 2 
      

74 
 

                     Fonte: elaboração própria a partir da análise dos Planos Gerais de Atuação.

                                                           
45 Nos anos de 2004, 2005, 2007 e 2008 as metas de habitação e urbanismo integram as de meio ambiente. 
46 No ano de 2009, as metas de meio ambiente integram as de habitação e urbanismo. 
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Ao analisar as metas prioritárias das edições de 1999 a 2016 dos Planos Gerais nas 

áreas em questão tem-se não apenas a impossibilidade de não se poder afirmar 

categoricamente que promotores e procuradores agem de acordo com as diretrizes 

constantes do Plano Geral em razão de sua independência funcional – o que impediria 

concluir se os Planos Gerais efetivamente induzem ou não à judicialização da política – 

mas também a restrição decorrente do fato de que a classificação e a quantificação das 

metas incidem apenas sobre uma parte, ainda que relevante, de todos os demais temas 

presentes nos os Planos Gerais: 

 

Tabela 2 – Percentual sob exame dos Planos Gerais 

 

Edição 

Direitos Constitucionais/ 

Cidadania/Patrimônio 

Público e Social 

Habitação e 

Urbanismo47 

Meio 

ambiente48 
Total 

1999 2% 6% 20% 28% 

2000 16% 8% 25% 49% 

2001 27% 4% 9% 40% 

2002 25% 4% 17% 46% 

2003 27% 4% 8% 39% 

2004 15% 0% 29% 44% 

2005 27% 0% 15% 42% 

2006 28% 9% 7% 44% 

2007 33% 0% 10% 43% 

2008 9% 0% 12% 21% 

2009 11% 11% 0% 22% 

2010 5% 5% 3% 14% 

2011 9% 9% 9% 27% 

2012 12% 12% 12% 35% 

2013 4% 14% 11% 28% 

2014 4% 14% 11% 28% 

2015 3% 13% 10% 26% 

2016 9% 8% 8% 26% 

Fonte: elaboração própria a partir da análise dos Planos Gerais de Atuação. 

                                                           
47 Nos anos de 2004, 2005, 2007 e 2008 as metas de habitação e urbanismo integram as de meio 

ambiente.  
48 No ano de 2009, as metas de meio ambiente integram as de habitação e urbanismo. 
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Por fim, há também as restrições analíticas decorrentes do próprio modo como as 

edições do Plano Geral foram elaboradas. Se, como se viu, após a criação do Núcleo de 

Políticas Públicas a elaboração dos Planos Gerais passou a contar com a participação da 

sociedade civil e de especialistas nos temas em discussão – ainda que escolhidos pelos 

próprios membros do Ministério Público do Estado de São Paulo – e com uma consulta 

ampla e aberta a promotores e procuradores, o mesmo não se pode dizer dos processos 

de elaboração ocorridos entre 1999 e 2012, quando o recebimento das contribuições e 

sugestões de promotores e procuradores e as consequentes compilação e consolidação 

do Plano Geral ainda eram muito centralizadas no gabinete do Procurador-Geral. 

A despeito dessas três limitações – impossibilidade de se afirmar se promotores e 

procuradores agem ou não de acordo com o Plano Geral, percentual de metas analisadas 

e centralização da elaboração na figura do Procurador-Geral até 2012 – é interessante 

verificar o que as metas dos Planos Gerais nas áreas de direito constitucional, habitação 

e urbanismo e meio ambiente revelam sobre a concepção que os integrantes da 

instituição têm do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

Feitos esses esclarecimentos, passa-se à quantificação das metas. 

 

4.3.1 Quanto aos atores responsáveis pela efetivação da meta 

 

Ao longo de todas as edições do Plano Geral, predominam as metas dirigidas a 

terceiros que não os integrantes do Ministério Público do Estado de São Paulo: 

 

Tabela 3 – Evolução absoluta quanto aos atores responsáveis pela efetivação da meta 

 

           Edição do PGA Internas Externas Indefinidas Mistas Total 

  1999 8 15 1   24   

2000 19 50 1   70   

2001 3 24     27   

2002   32 1   33   

2003 1 28     29   

2004 7 7 1   15   

2005 8 14     22   

2006   22 1 2 25   

2007   33 1   34   
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2008 1 31     32   

2009 2 31   3 36   

2010 1 16   4 21   

2011   2   1 3   

2012   4   2 6   

2013 3 9   4 16   

2014 3 9   4 16   

2015 3 9   4 16   

2016 2 14   3 19   

Fonte: elaboração própria a partir da análise dos Planos Gerais de Atuação. 

 

 

Gráfico 1 – Evolução absoluta quanto aos atores responsáveis pela 

efetivação da meta 

 

Fonte: elaboração própria a partir da análise dos Planos Gerais de Atuação. 
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Gráfico 2 – Evolução percentual quanto aos atores responsáveis pela 

efetivação da meta 

 

  

Fonte: elaboração própria a partir da análise dos Planos Gerais de Atuação. 

 

Para além do predomínio das metas externas, não é possível identificar claramente 

um padrão ou uma tendência quanto ao tipo de atores responsáveis pela efetivação das 

metas constantes do Plano Geral, contrariando a afirmação dos entrevistados de que as 

edições do Plano anteriores a 2012 eram meras cópias umas das outras. Os gráficos 

demonstram que a distribuição de metas varia de um ano para outro, havendo grandes 

alterações até mesmo dentro do mandato de um mesmo Procurador-Geral49, evidência 

que pode denotar o improviso e o caráter meramente formal do Plano Geral relatados 

pelos entrevistados. 

A despeito disso, não se pode ignorar que não há sequer uma edição do Plano Geral 

de Atuação em que as metas internas superem as metas externas, denotando que – ao 

menos no período que vai de 1999 a 2016 e nas metas relativas às áreas de direito 

constitucional, habitação e urbanismo e meio ambiente – promotores e procuradores 

                                                           
49 Conforme art. 10 da Lei Orgânica do Ministério Público Paulista, o mandato do Procurador-Geral é de 

2 anos, permitida uma recondução. 
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concebem o Ministério Público do Estado de São Paulo como um grande desencadeador 

de condutas de atores externos à instituição. 

Se, por um lado, tal concepção dos promotores e procuradores do Estado de São 

Paulo acerca da instituição que integram pode ser atribuída ao papel de fiscal da lei que 

a CF/88 atribuiu ao Ministério Público e à condição de defensor de direitos decorrente 

da Lei de Ação Civil Pública – o que evitaria qualquer tipo de opção política – por 

outro, é evidente que mesmo dentro dos limites constitucionais ou legais há uma 

razoável margem de discricionariedade acerca dos objetivos a serem perseguidos 

(KERCHE, 2007, p. 276). Em outras palavras: os promotores e procuradores não apenas 

elegem determinadas metas externas como prioritárias, eles fazem escolhas políticas ao 

decidir o que deve ou não integrar o Plano Geral de Atuação de sua instituição e tais 

escolhas, na grande maioria das vezes, demandariam providências, por exemplo, do 

Poder Executivo, de particulares e de empresas, para se concretizarem. 

O predomínio das metas externas prevalece em praticamente todos os exercícios do 

Plano Geral de Atuação quando a análise é feita considerando-se cada uma das áreas 

(direito constitucional, habitação e urbanismo e meio ambiente) aqui examinadas: 

 

 

Tabela 4 – Evolução absoluta quanto aos atores responsáveis pela efetivação das 

metas da área de Direitos Constitucionais/Cidadania/Patrimônio Público e Social 

 

 

   Edição do PGA Internas Externas Indefinidas Mistas Total 

1999   1 1   2 

2000 4 19     23 

2001   18     18 

2002   18     18 

2003 1 19     20 

2004   4 1   5 

2005   14     14 

2006   15 1   16 

2007   25 1   26 

2008   14     14 

2009 1 17     18 

2010 1 7     8 

2011       1 1 

2012       2 2 
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2013 2       2 

2014 2       2 

2015 2       2 

2016 1 4   2 7 

Fonte: elaboração própria a partir da análise dos Planos Gerais de Atuação. 

 

 

Tabela 5 – Evolução absoluta quanto aos atores responsáveis pela efetivação das metas 

das áreas de Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente50 

 

           Edição do PGA Internas Externas Indefinidas Mistas Total 

  1999 8 14     22 

  2000 15 31 1   47 

  2001 3 6     9 

  2002   14 1   15 

  2003   9     9 

  2004 7 3     10 

  2005 8       8 

  2006   7   2 9 

  2007   8     8 

  2008 1 17     18 

  2009 1 14   3 18 

  2010   9   4 13 

  2011   2     2 

  2012   4     4 

  2013 1 9   4 14 

  2014 1 9   4 14 

  2015 1 9   4 14 

  2016 1 10   1 12 

  Fonte: elaboração própria a partir da análise dos Planos Gerais de Atuação. 

 

Quanto aos demais tipos de meta, nota-se que as metas indefinidas desaparecem 

depois de 2007, talvez em decorrência de um processo de aprendizagem ocorrido ao 

longo das várias edições do Plano Geral de Atuação, o qual eliminou metas 

demasiadamente imprecisas. Já as metas mistas aparecem com mais frequência a partir 

                                                           
50 Como as metas de Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente aparecem juntas em alguns anos, optou-se 

por analisá-las conjuntamente. 
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de 2008, denotando quiçá um indício de que promotores e procuradores têm procurado 

atuar em conjunto com atores externos. Tal tipo de atuação, apesar de não 

necessariamente demandar a intervenção do Poder Judiciário, pode evidenciar uma 

tentativa dos promotores e procuradores de influenciar a conduta de terceiros por meio 

de uma maior interação e proximidade com os demais atores envolvidos em eventual 

cumprimento da meta. 

4.3.2 Quanto às metas externas 

 

Como a intenção é verificar se o Ministério Público do Estado de São Paulo concebe 

o Plano Geral de Atuação como um instrumento para acionar o Poder Executivo, o que 

poderia induzir à judicialização da política, serão examinadas agora apenas as metas 

externas. Quando tais metas são analisadas, o que se nota é que em todas as edições do 

Plano Geral de Atuação predominam as metas direcionadas ao Poder Executivo: 

Tabela 6 – Evolução absoluta quanto aos atores responsáveis pela efetivação das 

metas externas 

   Edição do PGA Executivo Outros Total 

1999 5 10 15 

2000 26 24 50 

2001 20 4 24 

2002 21 11 32 

2003 20 8 28 

2004 6 1 7 

2005 13 1 14 

2006 19 3 22 

2007 28 5 33 

2008 23 8 31 

2009 29 2 31 

2010 14 2 16 

2011 2   2 

2012 4   4 

2013 8 1 9 

2014 8 1 9 

2015 8 1 9 

2016 11 3 14 

Fonte: elaboração própria a partir da análise dos Planos Gerais de Atuação. 
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Gráfico 3 – Evolução absoluta quanto aos atores responsáveis pela 

efetivação das metas externas 

 

Fonte: elaboração própria a partir da análise dos Planos Gerais de Atuação. 

 

Gráfico 4 – Evolução percentual quanto aos atores responsáveis pela 

efetivação das metas externas 

 

Fonte: elaboração própria a partir da análise dos Planos Gerais de Atuação. 
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Tal como acontece quando se examina se as metas são internas, externas, mistas ou 

indefinidas, não se identifica um padrão ou uma tendência quanto aos atores externos 

responsáveis pela efetivação das metas constantes do Plano Geral para além de um claro 

predomínio das metas atribuídas ao Poder Executivo. Os gráficos demonstram que a 

distribuição de metas varia de um ano para outro, havendo grandes alterações inclusive 

dentro do mandato de um mesmo Procurador-Geral, o que também pode corroborar os 

relatos dos promotores entrevistados acerca do improviso e do caráter meramente 

formal do Plano Geral ao menos até 2012. 

Isso não impede que se extraia uma conclusão importante da análise das metas 

externas: os Planos Gerais de Atuação – ressaltando-se, mais uma vez, que aqui se trata 

das edições de 1999 a 2016 e das metas das áreas de direito constitucional, habitação e 

urbanismo e meio ambiente – são concebidos como grandes instrumentos de cobrança 

do Poder Executivo, daí a possibilidade de contribuírem para a dinâmica da 

judicialização da política. 

Isso porque o Poder Executivo não necessariamente elege prioridades coincidentes 

com as metas que constam do Plano Geral ou tem disponibilidade orçamentária para 

implementar as políticas públicas de sua escolha e também as de preferência de 

promotores e procuradores, o que pode ensejar a intervenção do Poder Judiciário – após 

a provocação do Ministério Público – para viabilizar o cumprimento das metas. 

Segundo um dos entrevistados, a judicialização não ocorreria em razão de os Planos não 

preverem como as metas devem ser atingidas: 

 

“Porque, veja bem, o Plano nunca vai determinar algo que já não seja obrigação do 

Executivo realizar. Moradia, mobilidade urbana, saúde pública, educação, isso já 

compõe o rosário de obrigações do Poder Executivo. O que pode ser é aquilo não ser 

prioridade do Prefeito. (...) Mas o nosso Plano ele não chega ao detalhamento de dizer: 

em Miracatú, ajuizar ação para 200 casas ou para 30 vagas em creche. A gente não 

chega a esse detalhamento, porque aí, essa é a circunstância que vai ficar sempre para o 

agente político, o promotor de justiça. O que o Plano traça é o Ministério Público 

combaterá a evasão escolar, por hipótese, não é? O Ministério Público acompanhará a 

construção de unidades escolares. O Ministério Público exigirá a construção, enfim, e 

por aí vai. Agora, é sempre num nível de detalhamento que dá ao promotor a liberdade 

para definir entre ajuizar ação, formular TAC, recomendações, realizar audiências 

públicas, simplesmente dialogar.” (Promotor 7, entrevista concedida em 23 de 

novembro de 2016) 
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Embora realmente não cheguem a estabelecer como as metas devem ser 

concretizadas, se fossem rigorosamente cumpridos por promotores e procuradores, os 

Planos Gerais fariam com que praticamente todas as decisões referentes às áreas 

analisadas (da observância das normas urbanísticas ao estabelecimento dos índices de 

qualidade na prestação de serviços público de saúde) fossem potencialmente tomadas 

com a intervenção do Ministério Público – seja por decisão judicial proferida após a 

provocação de promotores e procuradores, seja no âmbito de um Termo de Ajustamento 

de Conduta51 ou de uma audiência pública. 

Se, como o próprio entrevistado reconhece, há margem de discricionariedade para 

que o administrador público decida como e quando cumprir as obrigações que lhe são 

impostas pela Constituição Federal e pela legislação ordinária, a pretensão do 

Ministério Público do Estado de São Paulo de interferir na agenda do Poder Executivo 

por meio de metas fixadas no Plano Geral de Atuação pode, no limite, resultar na ampla 

judicialização da política.   

O fato de promotores e procuradores conceberem o Plano Geral como um potencial 

instrumento de acionamento do Poder Executivo – ou, no mínimo, de interferência na 

sua agenda – leva à clássica reflexão da ciência política acerca da impossibilidade da 

realização de controle popular das decisões tomadas por burocratas. Não é por se 

enxergarem como porta-vozes da sociedade e frequentemente adotarem condutas e 

medidas aprovadas pelos cidadãos que promotores e procuradores estão sob o controle 

popular. Em outras palavras: não há nenhuma forma para que a sociedade garanta que 

as metas constantes do Plano Geral de Atuação contarão com a sua aprovação – como 

se viu, apesar de haver uma fase de consulta à sociedade civil e aos especialistas durante 

a elaboração do Plano Geral, as metas são fixadas e aprovadas apenas por promotores e 

procuradores. Se as expectativas de promotores e procuradores não coincidirem com a 

da sociedade, não há nada que ela possa fazer para controlá-los na hipótese de 

concretização das metas do Plano. Em tese, a plena eficácia do Plano pode até mesmo 

ser profundamente impopular. 

                                                           
51 Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é um ato negocial em que o Ministério Público exige que um 

causador de dano adéque sua conduta à lei (MAZZILLI, 2010, p. 12), sem a intervenção do Poder 

Judiciário. Como explica Hugo Nigro Mazzilli, o TAC se presta a defesa de todos os direitos 

transindividuais: “ressalvada, pois, a questão da impossibilidade de transigência efetiva de direitos, no 

mais, o compromisso de ajustamento de conduta pode versar qualquer obrigação de fazer ou não fazer 

relacionada com a defesa de quaisquer interesses transindividuais (difusos, coletivos ou individuais 

homogêneos), como, por exemplo, questões ligadas ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio 

cultural, à ordem econômica e à economia popular, à ordem urbanística etc” (MAZZILLI, 2010, p. 13). 
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A conclusão que se pode extrair do predomínio de metas endereçadas ao Poder 

Executivo ao longo das edições analisadas do Plano Geral de Atuação é a de que 

promotores e procuradores escolhem prioridades de políticas públicas 

independentemente do juízo dos políticos diretamente eleitos sobre tais questões, 

transformando o embate político incito à implementação de qualquer política pública 

em questão jurídica ou técnica (KERCHE, 2007, p. 276). Como consequência, “perde-

se uma dimensão importante da participação e interferência popular” (KERCHE, 2007, 

p. 276). 

O predomínio das metas endereçadas ao Poder Executivo também ocorre quando se 

examina individualmente as áreas de direito constitucional, habitação e urbanismo e 

meio ambiente: 

 

Tabela 7 – Evolução absoluta quanto aos atores responsáveis pela efetivação das 

metas externas da área de Direitos Constitucionais/Cidadania/Patrimônio Público 

e Social 

   Edição do PGA Executivo Outros Total 

1999 1   1 

2000 17 2 19 

2001 17 1 18 

2002 17 1 18 

2003 18 1 19 

2004 4   4 

2005 13 1 14 

2006 13 2 15 

2007 23 2 25 

2008 14   14 

2009 16 1 17 

2010 7   7 

2011     0 

2012     0 

2013     0 

2014     0 

2015     0 

2016 3 1 4 

Fonte: elaboração própria a partir da análise dos Planos Gerais de Atuação. 
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Tabela 8 – Evolução absoluta quanto aos atores responsáveis pela efetivação das 

metas das áreas de Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente52 

 

   Edição do PGA Executivo Outros Total 

1999 4 10 14 

2000 9 22 31 

2001 3 3 6 

2002 4 10 14 

2003 2 7 9 

2004 2 1 3 

2005     0 

2006 6 1 7 

2007 5 3 8 

2008 9 8 17 

2009 13 1 14 

2010 7 2 9 

2011 2   2 

2012 4   4 

2013 8 1 9 

2014 8 1 9 

2015 8 1 9 

2016 8 2 10 

Fonte: elaboração própria a partir da análise dos Planos Gerais de Atuação. 

 

4.3.3 Quanto às metas internas 

 

Durante as entrevistas, foram recorrentes as menções à incapacidade do Ministério 

Público do Estado de São Paulo de fornecer os meios necessários – tais como, por 

exemplo, infraestrutura e assistência de especialistas em determinadas áreas – à 

concretização das metas dos Planos Gerais e ao desempenho das atividades de 

promotores e procuradores: 

 

                                                           
52 Como as metas de Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente aparecem juntas em alguns anos, optou-se 

por analisá-las conjuntamente. 
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“Então ele [o Plano Geral de Atuação] é essencial, agora uma coisa que a gente também 

do CONEPI, bateu muito na tecla é que, veja, o Plano Geral de Atuação ele é bacana, 

ele é importante, mas a gente ainda não conseguiu alcançar o essencial dele, que são os 

meios. Se a gente não tiver a segunda etapa dos meios para você conseguir colocar em 

prática as prioridades estabelecidas no Plano Geral de Atuação ele é um nada, né? Então 

é o que a gente sempre diz... Parece que existe aí uma vontade de dar continuidade, né? 

Para discutir nesse meio tempo esses meios, mas isso ainda não aconteceu 

institucionalmente. A gente ainda continua no limbo, né? Então a gente já se mobiliza 

melhor, a gente já fez o Plano e para por aí.” (Promotor 1, entrevista concedida em 19 

de outubro de 2016) 

 

“Ela [a administração superior do Ministério Público do Estado de São Paulo], no que 

cabe a ela, que é reduzido, lógico, porque sempre desemboca em um órgão de execução, 

reunir esforços pra tentar instigar, estimular, dar meios para o promotor cumprir o 

Plano, né? Então, o que a gente imaginava, é que a gente poderia, já que é difícil chegar 

lá na ponta do promotor por conta de vários fatores, entre os quais a independência 

funcional, é tentar organizar melhor a administração de sorte que ela faça o que é 

possível para o dela, porque a administração não tem independência funcional, né? E a 

gente tinha, lembra que a gente fez e colocou no final? Que a ideia era traçar uma 

estratégia para verificar como a administração, a Procuradoria Geral de Justiça, daria 

condições para o promotor cumprir aquelas metas.” (Promotor 3, entrevista concedida 

em 24 de outubro de 2016) 

 

“Mas confesso que algumas das prioridades mostram-se de difícil execução pelos 

motivos acima apontados e também pelo volume de serviço judicial e extrajudicial (no 

meu caso, sou o único promotor da comarca e atuo em todas as áreas, como criminal, 

execução penal, júri, controle externo da atividade policial, cível, família, fundações, 

corregedoria dos cartórios, infância, meio ambiente, habitação e urbanismo, 

consumidor, patrimônio público, saúde, educação, eleitoral, diretos humanos etc.) e pela 

própria estrutura fornecida (que vem melhorando há algum tempo, mas com alcance 

ainda limitado para as promotorias do interior mais afastadas dos grandes centros e das 

áreas regionais do MP, o que nos afasta dos serviços auxiliares de natureza técnica).” 

(Promotor 4, entrevista concedida por e-mail em 6 de novembro de 2016) 

 

Contudo, a preocupação dos entrevistados com o papel da administração do 

Ministério Público do Estado de São Paulo no fornecimento de meios para o exercício 
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das atividades de promotores e procuradores não se reflete na quantidade de metas 

internas, aquelas endereçadas ao próprio Ministério Público, constantes dos Planos 

Gerais. 

 

Tabela 9 – Evolução absoluta quanto à subdivisão das metas internas 

 

   Edição do PGA Estudo Lobby Organização Total 

1999 3 1 4 8 

2000 3 3 13 19 

2001     3 3 

2002       0 

2003 1     1 

2004     7 7 

2005 1   7 8 

2006       0 

2007       0 

2008 1     1 

2009 1   1 2 

2010 1     1 

2011       0 

2012       0 

2013     3 3 

2014     3 3 

2015     3 3 

2016 2     2 

Fonte: elaboração própria a partir da análise dos Planos Gerais de Atuação. 
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Gráfico 5 – Evolução absoluta quanto à subdivisão das metas internas 

 

 

 Fonte: elaboração própria a partir da análise dos Planos Gerais de Atuação. 

 

Embora as metas internas de organização – as quais se propõem, entre outras coisas, 

a melhorar as condições de trabalho dos promotores e procuradores – sejam mais 

numerosas do que as demais metas internas, há várias edições do Plano Geral de 

Atuação nas quais aquelas metas sequer existem. Já as metas de lobby aparecem apenas 

nas edições mais antigas do Plano Geral. Apesar de os próprios integrantes do 

Ministério Público reclamarem de suas condições de trabalho, as metas não revelam que 

o Plano Geral de Atuação seja concebido como um instrumento de aperfeiçoamento 

interno da instituição, uma vez que as metas internas são escassas quando comparadas 

às externas. 

As entrevistas revelam, contudo, uma preocupação da administração do Ministério 

Público com o fornecimento de meios para que promotores e procuradores exerçam as 

suas atividades, o que pode vir a ser refletido nas futuras edições do Plano Geral: 
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“E esse desdobramento final não seria um Plano discutido. Seria uma espécie de 

autorreflexão da própria administração superior, de tal maneira que os próprios 

assessores identificassem o que é que é preciso fazer pra dar condições plenas aos 

promotores de executarem a meta. Então a ideia de fazer esse documento, seria uma 

espécie de um anexo do Plano Geral de Atuação, mas voltado para a administração 

superior, mas acessível para que o promotor pudesse fiscalizar. Mas não foi assim.” 

(Promotor 3, entrevista concedida em 24 de outubro de 2016) 

 

“O PGA ele tem um olhar muito focado na atividade fim. O Plano Geral de Atuação ele 

é muito olhando as matérias de atribuição do Ministério Público, né? O que a gente vai 

incorporar agora é um olhar muito forte na atividade meio. Primeiro do ponto de vista 

do esforço, não é? A gente tem condições de ter um domínio, um controle sobre o 

processo na atividade meio, muito maior do que na atividade fim porque o promotor na 

atividade fim... Desafia a independência funcional, não é? Então é... E eu confesso pra 

você que talvez o nosso, para que eu qualifique o diálogo e o discurso e a construção em 

relação a atividade fim, eu tenho que fazer, eu tenho uma tarefa, eu tenho uma tarefa de 

casa ainda em relação à atividade meio muito grande, por quê? Aí eu volto no que eu te 

disse logo no início. Hoje quando o promotor, o procurador, ele é cobrado, ou ele é 

demandado, ou surge alguma demanda nova relacionada à atividade fim dele, 

invariavelmente o argumento em que ele se escora para não fazer é o problema dos 

meios. Então, a gente fez uma opção estratégica, fez uma análise de custo/oportunidade. 

Vamos olhar para os meios porque na medida em que eu simplifico ou eu avanço, 

revejo processo, eu me qualifico em relação aos meios, isso vai repercutir na ponta.” 

(Promotor 5, entrevista concedida em 9 de novembro de 2016) 

 

4.4 Conclusão   

 

A análise das metas que integram as edições do Plano Geral de Atuação do 

Ministério Público do Estado de São Paulo entre 1999 e 2016 nas áreas de direito 

constitucional, habitação e urbanismo e meio ambiente permite concluir que o Plano 

Geral de Atuação é concebido como um instrumento para acionar e tentar influenciar a 

agenda do Poder Executivo, já que é ele o maior destinatário das metas dos Planos 

Gerais – nos anos de 2011 e 2012, por exemplo, todas as metas externas têm como 

destinatário o Poder Executivo. Apesar de o Plano Geral não especificar como as metas 

devem ser atingidas, a judicialização é um caminho possível, senão mesmo preferencial 

e inevitável, caso promotores e procuradores desejem buscar concretizá-las e os agentes 
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políticos investidos em mandatos não concordem com as opiniões dos promotores de 

sua jurisdição. 

A mesma conclusão acerca do Plano Geral de Atuação pode ser estendida à visão 

que promotores e procuradores têm do próprio Ministério Público do Estado de São 

Paulo, uma vez que as metas constantes do Plano Geral orientam, ao menos em tese, a 

atuação da instituição.  

Ao demonstrar que a maior parte das metas dos Planos Gerais de Atuação é 

endereçada ao Poder Executivo, evidenciando a intenção de promotores e procuradores 

de influenciar na agenda daquele, a análise aqui realizada confirma a literatura em 

ciência política sobre (i) “o voluntarismo político de promotores e procuradores no 

sentido (...) da sua pretensão de transformar-se em agente político responsável pela 

defesa da cidadania” (ARANTES, 2002, p. 20), (ii) a intenção de promotores e 

procuradores de chegarem “ao cerne dos problemas sociais: a definição e a 

implementação de políticas públicas pelo Estado” (ARANTES, 2002, p. 134). Em 

outras palavras, a despeito de não terem sido eleitos para tanto, promotores e 

procuradores se enxergam como representantes da sociedade civil de estatuto político 

superior aos mandatários eleitos e intentam fazer política ao atribuírem a si mesmos o 

papel de escolher, por meio dos Planos Gerais, não apenas quais políticas públicas 

devem ser implementadas, mas também como e quando isso deve ser feito. Isso porque 

as metas dos Planos Gerais não se limitam a estabelecer que uma providência deve ser 

tomada pelo Poder Executivo em um determinado ano, elas também intentam 

estabelecer como a providência deve ser concretizada (há, por exemplo, meta que 

estipula que a urbanização de áreas públicas deve se dar para o desempenho de 

atividades como recreação e lazer (Plano Geral de 1999), meta relativa ao fornecimento 

de remédios e tratamentos especializados (Plano Geral de 2002), metas que pretendem 

aprimorar a qualidade do serviços públicos (Plano Geral de 2004 e de 2007)). 

Ainda que, como se tem aqui afirmado, os Planos Gerais não sejam capazes de 

refletir como os integrantes do Ministério Público do Estado de São Paulo agem “ao 

nível de rua”, não é desprezível a conclusão de que o seu principal instrumento de 

política institucional denota que os promotores e procuradores, ao definirem 

internamente as metas que teoricamente nortearão a atuação de sua instituição, elegem o 

Poder Executivo como o principal responsável pela concretização daquelas.  
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5. Plano Geral de Atuação e política institucional 

 

No capítulo 3 se demonstrou que desde a década de 1970 os integrantes do 

Ministério Público têm discussões internas a respeito da necessidade de a instituição 

contar com instrumentos de planejamento de suas ações que estabeleçam metas 

prioritárias (MARQUES, 1970, p. 13/14). Na ciência política brasileira, embora se 

ressalte que membros do próprio Ministério Público reconheçam que a substituição de 

um modelo individualista de atuação pelo estabelecimento de metas, estratégias e 

prioridades poderia introduzir uma nova racionalidade no trabalho (ARANTES, 2002, 

p. 112), também se destaca que a independência funcional dificulta o estabelecimento 

de uma política institucional unificada e coerente (ARANTES, 2002, p. 194; KERCHE, 

2007, p. 267). 

Ainda que referida pelos autores da ciência política, a necessidade da existência de 

uma política institucional dentro do Ministério Público não é um consenso. O presente 

capítulo será dedicado ao exame (i) do debate acerca da necessidade de se estabelecer 

uma política institucional dentro do Ministério Público; (ii) do tipo de política 

institucional pressuposto no Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de 

São Paulo; (iii) da relação entre política institucional e independência funcional no 

âmbito do Ministério Público.  

 

5.1 O Ministério Público precisa de um Plano Geral de Atuação entendido como 

instrumento de política institucional? 

 

Apesar de estar previsto na Lei Orgânica do Ministério Público Paulista e da visão 

que o Procurador-Geral à época da elaboração do anteprojeto e da aprovação da Lei 

tinha acerca (i) da necessidade de o Ministério Público do Estado de São Paulo ter “uma 

política pública de diretrizes, de objetivos, de prioridades” (DAL POZZO, 1990, p. 23) 

e (ii) do prejuízo e da ineficiência da inexistência de integração funcional, como um 

mecanismo institucionalizado (DAL POZZO, 1990, p. 27), a necessidade de o 

Ministério Público contar com um instrumento de política institucional não é 

unanimidade entre promotores e procuradores. 
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Os autores da ciência política destacam a dificuldade no estabelecimento de 

políticas institucionais dentro do Ministério Público em razão da independência 

funcional dos promotores e procuradores (ARANTES, 2002, p. 194; KERCHE, 2007, p. 

267; SADEK, 2008, p. 117). Arantes ressalta que a independência funcional, além de 

garantir o exercício do voluntarismo político pelos membros do Ministério Púbico, 

também “atrapalha a instituição como um todo nas situações em que as ações 

articuladas seriam mais eficientes” (ARANTES, 2002, p. 194). Para Kerche, “a 

utilização de instrumentos para a criação de uma política institucional unificada” 

intensificaria o caráter combativo do Ministério Público (KERCHE, 2009, pp. 110/111). 

Casagrande reconhece que, a despeito da independência funcional, a centralização 

decorrente de políticas institucionais dentro do Ministério Público “acaba por resultar 

em considerável coesão interna quanto às linhas de atuação institucional” 

(CASAGRANDE, 2008, p. 133). Em síntese, a literatura em ciência política parece 

considerar vantajoso o estabelecimento de uma política institucional tal como o Plano 

Geral de Atuação dentro do Ministério Público, embora reconheça a dificuldade de sua 

implementação. 

Para Arantes, o dilema entre a independência funcional de promotores e 

procuradores e a definição de uma política institucional foi resolvido pela criação dos 

grupos de atuação especial53. Tais grupos, todavia, como reconhece o próprio autor, não 

definem uma política institucional para todo o Ministério Público, mas uma “‘política 

da instituição’ para áreas e problemas específicos, superando o efeito às vezes 

contraproducente da organização ‘individualista’ do Ministério Público” (ARANTES, 

2002, p. 195). O prejuízo no caso dos grupos de atuação especial poderia estar não na 

ameaça à independência funcional, mas em eventual afronta ao princípio do promotor 

natural, segundo o qual a competência de determinado órgão do Ministério Público é 

determinada previamente e por critérios legais (MAZZILLI, 2015, p. 39). Isso porque 

os grupos de atuação especial têm possibilidade de atuar em todo o território estadual, o 

que suspenderia ao menos parcialmente o princípio do promotor natural (ARANTES, 

2002, p. 196). 

                                                           
53 Os grupos de atuação especial têm caráter transitório, para consecução dos objetivos e diretrizes 

definidos nos Planos Gerais de Atuação e nos respectivos Programas de Atuação e sua criação é proposta 

pelas Promotorias de Justiça (art. 47, V, d, da Lei Orgânica do Ministério Público Paulista) e aprovada 

pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça (art. 47, § 4º da Lei Orgânica do Ministério 

Público Paulista). 
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Os promotores e procuradores que se dedicam à discussão acerca da necessidade de 

o Ministério Público contar com uma política institucional que preveja metas 

prioritárias para a atuação dos integrantes da instituição se dividem em duas linhas de 

argumentação. 

A primeira delas, por entender que o desempenho das atividades de promotores e 

procuradores deve observar apenas disposições legais, é abertamente contrária ao 

estabelecimento de metas por meio de um Plano Geral de Atuação: 

 

“As leis já são muitas e já exigem até mesmo muito mais do que os membros do 

Ministério Público são efetivamente capazes de fazer. Não precisamos mais regras 

normativas como planos de atuação para que o membro do Ministério Público tenha de 

defender o meio ambiente, as pessoas discriminadas ou tomar esta ou aquela medida em 

defesa do consumidor, ou dos presos etc.” (Hugo Nigro Mazzilli, entrevista concedida 

por e-mail em 25.10.2016) 

  

Esta primeira linha de argumentação pressupõe que o ordenamento jurídico é 

suficientemente detalhado em relação ao quê, quando e como o Ministério Público deve 

atuar, deixando de considerar que as regras constantes da CF/88 e da legislação 

conferem ampla margem de discricionariedade à atuação de promotores e procuradores. 

O membro do Ministério Público deve defender o meio ambiente, mas, dentre vários 

danos ambientais, qual deve ser primeiramente combatido pelo promotor?A 

recomposição do dano tem que ser realizada no local de ocorrência ou pode haver 

compensação em outro lugar, mais carente de serviços ambientais? Entre a defesa dos 

direitos do consumidor e os do preso, qual deve ser priorizado? E dentre as diversas 

violações consumeristas e carcerárias, quais devem ser de pronto reprimidas e quais 

podem ser toleradas ante a ausência de recursos materiais para a plena satisfação dos 

direitos? 

A segunda linha de argumentação defende a racionalização das atividades da 

instituição, sob pena “de tornar-se pesada para o Estado e desacreditada para a 

população” (VIEGAS, 2001, p. 91), e pode ser compreendida no contexto do processo 

que ampliou as competências do Ministério Público e culminou no papel que lhe foi 

atribuído pela CF/88 de defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis. 
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Esta linha de argumentação, além de ser favorável à diminuição dos casos em que 

promotores e procuradores atuam – deixando de lado a função de interveniente e a 

atuação em casos nos quais não haja a presença de interesse público indisponível 

(FERRAZ; GUIMARÃES, 1997, p. 27/28; VIEGAS, 2001, p. 91/92) – advoga também 

por uma política de atuação institucional do Ministério Público (FERRAZ; 

GUIMARÃES, 1997, p. 102). 

De acordo com os promotores e procuradores favoráveis à existência de um Plano 

Geral de Atuação para o Ministério Público, diante do amplo leque de ações possíveis 

constantes da CF/88 e da legislação brasileira e da discricionariedade conferida a 

promotores e procuradores, o estabelecimento de uma política institucional por meio do 

Plano Geral serve para corrigir desvios decorrentes da ausência de metas e estratégias 

para a tutela dos interesses sociais, evitando atitudes isoladas de promotores e 

procuradores (VIEGAS, 2001, p. 93).  

Para os defensores de tal linha, a política institucional deve não apenas definir as 

metas anuais que guiarão as ações de promotores e procuradores, mas ser discutida com 

setores representativos da sociedade (FERRAZ; GUIMARÃES, 1997, p. 102; VIEGAS, 

2001, p. 93): “o processo de definição das prioridades institucionais não pode prescindir 

da participação da sociedade. O Ministério Público deve consultá-la antes de estabelecer 

metas prioritárias” (RODRIGUES, 2012, p. 97).  

A necessidade do estabelecimento de metas – debatidas com a sociedade – capazes 

de orientar e integrar a ação dos membros do Ministério Público do Estado de São Paulo 

foi lembrada também por promotores entrevistados: 

 

“Porque na verdade o Plano Geral de Atuação ele vai nortear, ele é um norteador. E ele 

pretende justamente evitar futuros conflitos dentro das próprias atribuições – porque o 

que a gente tem vivenciado muito na prática é que hoje em dia as questões, os 

problemas sociais eles tangenciam diversas áreas, né? Então é uma coisa que nós ainda 

estamos caminhando para uma atuação mais integrada, que nós ainda também não 

temos, né? Então a ideia que a gente atue de uma forma mais integrada – até porque às 

vezes são diversos enfoques de uma mesma questão. E justamente o Plano Geral de 

Atuação vem como uma diretriz, vem visando evitar determinados conflitos, né? 

Visando estabelecer prioridades e uniformizar também, porque em algumas áreas 

também o que se percebe é o que, o que que acontece? Alguns promotores atuam muito 

bem em determinados municípios e transferem o problema para os municípios vizinhos. 

Então o problema não se resolve, ele caminha, né? E se não tiver uma atuação 
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institucional muito fortalecida, né? Então assim, vários promotores... Se não eleita a 

questão como uma prioridade dentro da instituição, a gente não resolve, a gente troca o 

problema de lugar. Então, tenda em vista tudo isso, é essa finalidade do Plano, essas são 

as grandes finalidades do Plano Geral de Atuação.”(Promotor 1, entrevista concedida 

em 19 de outubro de 2016) 

 

“Não há outra maneira de o Ministério Público sobreviver que não seja trabalhando em 

torno de metas, de prioridades, que sejam discutidas com a sociedade civil, com 

movimentos sociais, com a comunidade acadêmica, com sindicatos, enfim, com a 

sociedade porque nós não somos uma corporação, a razão da nossa existência é servir e 

consolidar os direitos sociais e defender direitos fundamentais, direitos humanos, 

discussão de sistema prisional, da nossa maneira de atuar no crime, são todas discussões 

que estão aí abertas e que passam necessariamente um Plano Geral de Atuação.” 

(Promotor 2, entrevista concedida em 24 de outubro de 2016) 

 

“Eu entendo ser importante que o Ministério Público tenha uma política institucional a 

fim de apontar para a sociedade a direção que entende ser a mais adequada para 

determinados temas, especialmente diante do atual perfil constitucional atribuído ao MP 

pela Constituição de 1988, elevando-o a órgão de soberania estatal sem vinculação com 

quaisquer dos 3 poderes tradicionais e atribuindo-lhe o papel de 'ombudsman'. É 

importante, para nós que atuamos na linha de frente no primeiro grau, sabermos de 

antemão qual o posicionamento da cúpula a respeito de determinados temas e como eles 

serão enfrentados caso cheguem àquela esfera, ainda que não estejamos obrigados a 

segui-las em virtude da independência funcional. (...) Na realidade - em que pese o PGA 

seja instrumento democraticamente discutido com todos os membros, que podem fazer 

sugestões, assim como a sociedade civil - o PGA deve ser como um verdadeiro 'plano 

de governo' ou mesmo uma 'carta de intenções' do Procurador-Geral que esteja à frente 

do MP durante aquele mandato, com os objetivos e metas que ele, chefe maior da 

instituição, entende devam ser perseguidos pelos demais órgãos de atuação.” (Promotor 

4, entrevista concedida por e-mail em 6 de novembro de 2016) 

 

“Acho importante que o Ministério Público tenha uma política institucional clara e 

precisa, com interlocução abrangente com a sociedade civil. A definição de metas de 

atuação e política institucional faz com que a instituição se torne referência para as 

demandas da sociedade, bem como reafirma nosso protagonismo em diversas áreas. 

Ademais, creio que a medida seja necessária para que os Promotores de Justiça, embora 

dotados de independência funcional, consigam atuar como uma verdadeira instituição e 
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não de forma individual, por vezes, contraditória.” (Promotor 6, entrevista concedida 

por e-mail em 21 de novembro de 2016) 

 

Os entrevistados também apontaram que o estabelecimento de uma política 

institucional tal como o Plano Geral de Atuação pode resultar em ganhos de eficiência 

decorrentes de uma atuação concertada de promotores e procuradores: 

 

“Promotor 3: Enfim, a gente tem que dar conta de toda Constituição praticamente e não 

vai, né? Então, enfim, eu acho aquilo que o Marcelo54 sempre bateu muito em cima, de 

que fica uma atuação... É todo mundo independente na sua ilha e você não dá uma 

resposta adequada, porque uma política... Por exemplo, uma questão de educação que 

diz respeito ao Estado de São Paulo. É só um promotor faz daqui, outro faz dali, se a 

gente fizesse todos juntos, né? Podia ser um grande tema naquele ano, mas isso precisa 

ter um resultado uniforme. 

Promotor 2: E usaria esses poucos recursos financeiros que nós temos. Porque se você 

tem um técnico, ele tem que fazer o trabalho repetido pra vários lugares do Estado. Se a 

gente tivesse uma atuação conjunta, única, articulada, ele faria uma vez só, né? Mas não 

avança...” (Promotores 2 e 3, entrevista concedida em 24 de outubro de 2016) 

 

Até mesmo Hugo Nigro Mazzilli, defensor de que o Ministério Público não precisa 

de um Plano Geral de Atuação, reconhece o estabelecimento de uma “posição 

institucional” pode resultar em aumento de eficiência: 

 

“Como eu sustentei em palestra de 2009, em tese, esses planos poderiam ter méritos, 

como o suposto aumento de eficiência do Ministério Público, respeitadas as 

especificidades regionais, por permitir a melhor identificação dos problemas mais 

gerais, com a procura de soluções ou caminhos, a revisão de métodos e troca de 

informações, a expedição de relatórios para a comunidade, assim proporcionando o 

surgimento de uma “posição institucional” a respeito dos problemas mais gerais. 

Contudo, também tinham deméritos, por ofenderem a independência e a autonomia 

funcionais e subordinarem hierarquicamente os membros do Ministério Público ao 

plano feito pelo Procurador-Geral.”(Hugo Nigro Mazzilli, entrevista concedida por e-

mail em 25.10.2016) 

 

                                                           
54 Trata-se aqui de Marcelo Pedroso Goulart, importante ator na criação do Núcleo de Políticas Públicas e 

na alteração na forma de elaboração do Plano Geral de Atuação.  
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Assim, parece ser possível concluir que, embora promotores e procuradores tenham, 

segundo a concepção tradicional acerca do princípio da independência funcional55, a 

possibilidade de atuar se atendo apenas à disciplina constitucional e legal, o Ministério 

Público precisa de um Plano Geral de Atuação. Tal instrumento de política institucional 

pode evitar medidas conflitantes, evidenciar qual o entendimento da instituição sobre 

determinados temas, servir como uma forma de diálogo com a sociedade e conferir mais 

eficiência às ações de promotores e procuradores. 

 

5.2 Qual o tipo de política institucional pressuposto no Plano Geral de Atuação do 

Ministério Público do Estado de São Paulo? 

 

A análise realizada no capítulo 4 demonstrou que o Plano Geral de Atuação – nas 

áreas e no período examinados – é concebido como um instrumento para acionar o 

Poder Executivo e tentar influenciar a sua agenda. Interessa-nos aqui, para além da 

conclusão já extraída por meio da classificação e quantificação das metas constantes dos 

Planos Gerais, investigar se promotores e procuradores têm alguma outra percepção 

sobre o tipo de política institucional pressuposto no Plano Geral de Atuação. A resposta 

a tal questionamento será buscada nas entrevistas realizadas e em publicações de 

integrantes do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

As entrevistas denotam que as discussões ocorridas quando do surgimento do Plano 

Geral de Atuação acerca de eventual tentativa de controle das atividades dos promotores 

e procuradores pelo Procurador-Geral por meio do estabelecimento de metas 

permanecem atuais. Os entrevistados, mesmo quando favoráveis ao estabelecimento de 

um Plano Geral, relataram preocupações de terceiros acerca de eventual ofensa ao 

princípio da independência funcional em razão do estabelecimento de metas prioritárias 

e da eventual vinculação dessas ao interesse exclusivo do Procurador-Geral: 

 

“Promotor 1: Quando começou essa questão de “vamos pensar e vamos discutir” [o 

Plano Geral de Atuação] o posicionamento da grande maioria dos promotores foi esse: 

“Não... O que é isso? A Procuradoria Geral querendo impor... Dentro dos interesses...” 

Porque, de uma forma ou de outra, a gente tem que reconhecer que ainda existe um 

atrelamento na eleição do Procurador Geral e aí ainda existem vozes... 

                                                           
55 A exposição da discussão acerca do alcance do princípio da independência funcional de promotores e 

procuradores será feita no item 5.3. 
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Entrevistadora: Dissonantes. 

Promotor 1: Exatamente, até politicamente partidárias, né? Se você não é politicamente 

partidário do Procurador Geral... “Ah, ele quer impor a atuação”. Então é assim, foi uma 

coisa muito complicada.” (Promotor 1, entrevista concedida em 19 de outubro de 2016) 

 

“Agora vamos lá para algumas questões que eram muito colocadas e que sobre elas pesou 

muita crítica. E a crítica ela era, ela foi muito inoportuna e inadequada, a crítica ao Plano, 

porque ela politizava a ponto de afugentar a participação. Então, muitos dos que não 

queriam envolvimento político institucional eleitoral, acabavam por não se envolver, não é? 

E lamentavelmente houve muito discurso de tentativa de engessamento da independência 

funcional usando desse artifício do Plano Geral de Atuação... E no pólo crítico figurava um 

ex-Procurador-Geral... Então, e havia entidade de classe, não é? Com um discurso um 

pouco menos qualificado, um pouco mais rasteiro, um pouco mais simplório, mais 

simplista, né? De que era uma tentativa de esvaziar os promotores, a importância dos 

promotores, de supervalorizar a administração. Então havia um discurso mais simplório da 

entidade de classe e um discurso mais representativo de um ex-Procurador-Geral.” 

(Promotor 7, entrevista concedida em 23 de novembro de 2016) 

 

É possível afirmar, portanto, que – a despeito da democratização na elaboração do 

Plano Geral ocorrida com a criação do Núcleo de Políticas Públicas e com a publicação 

do Ato Normativo no 873/15 – ainda há promotores e procuradores que enxergam o 

Plano Geral de Atuação como um instrumento de política institucional relacionado à 

figura do Procurador-Geral, a quem compete, em última instância, estabelecer o Plano e, 

em decorrência disso, eventualmente cercear o exercício da independência funcional 

dos integrantes do Ministério Público do Estado de São Paulo. Por outro lado, houve 

também quem considerasse o Plano Geral de Atuação útil justamente por ser um 

instrumento que revela o “plano de governo” do Procurador-Geral: 

“Eu entendo que todas as áreas de atuação ministerial devem ser compreendidas, 

traçando a Procuradoria Geral as metas que a Administração Superior entende mais 

prementes e que sugere sejam adotadas pelos demais órgãos de execução. Na realidade - 

em que pese o PGA seja instrumento democraticamente discutido com todos os 

membros, que podem fazer sugestões, assim como a sociedade civil - o PGA deve ser 

como um verdadeiro 'plano de governo' ou mesmo uma 'carta de intenções' do 

Procurador-Geral que esteja à frente do MP durante aquele mandato, com os objetivos e 

metas que ele, chefe maior da instituição, entende devam ser perseguidos pelos demais 
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órgãos de atuação.” (Promotor 4, entrevista concedida por e-mail em 6 de novembro de 

2016) 

Diante da desconfiança manifestada por parte dos promotores e procuradores, os 

promotores envolvidos com a elaboração do Plano Geral buscam não apenas descolá-lo 

da figura do Procurador-Geral, mas também, em suas palavras, despolitizá-lo, 

caracterizando-o como uma forma de atuação institucional (e pretensamente neutra), 

uma “política de Estado”, a qual estaria isenta de interesses manifestamente vinculados 

às preferências pessoais dos chefes do Ministério Público: 

 

“Aí surgiu uma comissão do CONEPI para acompanhar o nosso trabalho no Núcleo, 

que seria muito bom que se não fosse a presença de alguns colegas que não estavam ali 

pra ajudar, né? Mas estavam ali para embaraçar politicamente, porque trouxeram um 

jogo político pequeno, minúsculo, da pequena política para dentro do núcleo de 

elaboração do PGA.  Aí a gente fez um esforço adicional para a cada reunião 

contornar essas coisas e mostrar “gente, aqui não é política, aqui a gente quer 

fazer uma coisa maior, institucional e tal”. Conseguimos parcialmente.” (Promotor 2, 

entrevista concedida em 24 de outubro de 2016 – ênfases minhas) 

 

“Esse projeto tem ser um projeto de não curto, nem de médio, mas de longo prazo 

mesmo, não é? E tem que ser uma história, a gente sempre brinca aqui, né? Uma 

história que eu tenho que ter a capacidade de contar da primeira página até a última de 

maneira a despertar o tempo inteiro o interesse e a curiosidade do leitor, no caso, dos 

servidores, dos procuradores, dos promotores, né? E também do nosso cliente principal 

que é a sociedade, não é? É de que todas essas transformações elas são 

transformações sustentáveis, elas se qualificam mais como política de Estado e não 

como política de governo, não é? De uma administração nova que chegou aí 

preocupada em querer faturar politicamente. Não, pelo contrário.” (Promotor 5, 

entrevista concedida em 9 de novembro de 2016 – ênfases minhas) 

 

Nota-se que, a despeito de promotores e procuradores fazerem opções políticas ao 

elegerem as metas que integrarão o Plano Geral de Atuação – afinal, dado o amplo 

leque de possibilidades conferido pela legislação, eles escolhem quais temas receberão 

prioritariamente a sua atenção – o discurso que prevalece é o da negação da política. 

Justamente por isso, busca-se vincular o Plano Geral não a um determinado Procurador-

Geral ou a um grupo de promotores e procuradores, mas a uma escolha institucional, 
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uma “política de Estado”, o que, na gramática dos entrevistados, significaria uma 

modalidade mais legítima de política. 

As declarações dos entrevistados quanto à busca da caracterização do Plano Geral 

de Atuação como uma política institucional que reflita não as pretensões de determinado 

Procurador-Geral, mas as escolhas, a “vontade coletiva”, do Ministério Público do 

Estado de São Paulo coincidem com a posição dos poucos promotores que se dedicaram 

a escrever sobre o tema. 

Dal Pozzo enxerga no Plano Geral de Atuação a expressão da “vontade política” do 

Ministério Público, na medida em que ele é a “clara manifestação de uma política 

pública de diretrizes, de objetivos, de prioridades” (DAL POZZO, 1990, p. 23). Para 

Goulart, os Planos de Atuação, ao contemplarem as prioridades e os meios de atuação 

para o cumprimento do objetivo estratégico do Ministério Público – para ele, “a 

promoção do projeto de democracia participativa, econômica e social delineado na 

Constituição” (GOULART, 2013, p. 132) – fornecem, juntamente com a Constituição 

Federal, os critérios definidores da unidade da instituição. 

Destaca-se que Goulart tem a sua própria interpretação acerca da unidade, princípio 

institucional do Ministério Público constante do art. 127, §1º, da CF/88. 

Tradicionalmente, o princípio da unidade consiste no “conceito de que o Ministério 

Público é um só órgão, sob uma só direção (regra válida para cada Ministério Público). 

Mesmo essa chefia, porém, é antes administrativa que funcional, pois seus membros 

gozam de independência no exercício das funções” (MAZZILLI, 2005, p. 36). Para 

Goulart, além dos aspectos estruturais, o princípio em questão tem conotação política, 

pois ele informa e orienta a atuação político-institucional do Ministério Público 

(GOULART, 2013, p. 131). 

Entre os entrevistados, contudo, não houve consenso acerca do Plano Geral de 

Atuação ser ou não capaz de expressar a vontade institucional do Ministério Público do 

Estado de São Paulo: 

 

“Entrevistadora: O/a senhor(a) acha que hoje já dá para dizer, no atual estado do Plano 

Geral de Atuação, que ele já é a instrumentalização da vontade institucional do 

Ministério Publicou ou ainda não? 

Promotor 1: Não... Ainda não, né? Ainda não. Eu acho que ele ainda está em 

construção...” (Promotor 1, entrevista concedida em 19 de outubro de 2016) 
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“Eu acho que... Após 2012, ele expressava a vontade da instituição do Ministério Público do 

Estado de São Paulo. Ele expressava. Porque contou com a participação de um segmento 

grande, porque foi redefinido a partir da interlocução com quem legitima o nosso trabalho, 

que eu chamava de rede de apoio externo. Qual que é a rede de apoio externo ao Ministério 

Público? A causa do MP.” (Promotor 7, entrevista concedida em 23 de novembro de 2016) 

 

5.3 Política institucional x Independência funcional 

 

Por fim, cabe investigar como se dá a relação entre a política institucional 

estabelecida por meio do Plano Geral de Atuação e a independência funcional dos 

promotores e procuradores, princípio institucional que, segundo os autores da ciência 

política, dificulta o estabelecimento de políticas institucionais dentro do Ministério 

Público (ARANTES, 2002, p. 194; KERCHE, 2007, p. 267; SADEK, 2008, p. 117). 

O princípio da independência funcional – assim como os princípios da unidade e da 

indivisibilidade – está previsto no art. 127, § 1º, da CF/88. A visão tradicional acerca da 

independência funcional concebe-a como uma garantia constitucional que assegura que 

promotores e procuradores se submetem apenas à lei e à CF/88 ao exercerem suas 

funções (MAZZILLI, 2015, p. 44; SILVA, 2001, p. 73). No que diz respeito à 

atividade-fim, não existe hierarquia funcional estrita entre promotores e procuradores – 

nenhum órgão dirigente estabelece a um promotor ou procurador os casos em que ele 

deve trabalhar, quais investigações deve instaurar, quais ações deve ajuizar ou, ainda, 

como lidar em procedimentos de composição de interesses em sede de ajustamento de 

conduta. Já quanto à atividade-meio, prevalecem as decisões emitidas pelos Órgãos de 

Administração Superior do Ministério Público (MAZZILLI, 2015, p. 46).  

Em razão do princípio da independência funcional, o art. 28 do Código de Processo 

Penal prevê que “Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, 

requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o 

juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do 

inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, 

designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de 

arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender”. Da mesma forma, o 

art. 9º, §4º da Lei de Ação Civil Pública estabelece que se o Conselho Superior do 

Ministério Público não homologar a promoção de arquivamento apresentada pelo órgão 

do Ministério Público que não se convencer da existência de fundamento para a 
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propositura de ação civil, outro órgão do Ministério Público será designado para o 

ajuizamento da ação. Em síntese: nenhum promotor ou procurador pode ser obrigado a 

praticar ato com o qual não concorde, restando ao Procurador-Geral ou ao Conselho 

Superior do Ministério Público designar outro promotor ou procurador para o caso. 

Transposta para o contexto do Plano Geral de Atuação, tal concepção acerca da 

independência funcional resulta na ausência de obrigatoriedade de promotores e 

procuradores observarem as metas constantes do Plano no desempenho de suas 

atividades. Na ausência de obrigação legal, promotores e procuradores não podem ser 

punidos pelo Ministério Público pelo fato de não cumprirem as metas previstas no Plano 

Geral: 

 

“Todavia, há necessidade de compatibilização dessas políticas institucionais com a 

independência funcional atribuída pela Constituição a cada um dos membros, que são 

completamente livres em seu atuar, não podendo receber ordens ou imposições internas 

ou externas, pautando-se unicamente pelo ordenamento jurídico e pela sua consciência.” 

(Promotor 4, entrevista concedida por e-mail em 6 de novembro de 2016) 

 

Embora a independência funcional não seja ilimitada – casos de desvio em razão de 

negligência, dolo ou fraude não podem ser justificados sob o argumento do exercício da 

independência funcional (MAZZILLI, 1995) – a interpretação tradicional dada ao 

princípio realmente torna difícil o estabelecimento de uma política institucional dentro 

do Ministério Público, como lembrado pelos promotores entrevistados (contrários e 

favoráveis ao estabelecimento de um Plano Geral): 

 

“A meu ver, esses planos, mesmo que sejam bem-intencionados, não funcionam na 

prática porque foram imaginados à semelhança dos planos plurianuais do Governo. 

Entretanto, o Ministério Público é um conjunto de Promotores com independência 

funcional, garantida na própria Constituição. Como impor um plano a quem tem 

independência funcional? E mais: os planos de atuação funcional são destinados a 

criar prioridades. O Promotor de Justiça pode entender que as emergências da 

Promotoria são outras. E tem mais: só a lei pode estabelecer prioridades para agentes 

funcionalmente independentes. Se a lei diz que criança é prioridade, não preciso do 

plano de atuação funcional para me dizer isso. E nem se o plano me disser que a 

prioridade é outra, a criança deixará de ser. O processo do réu preso tem precedência 

sobre o do réu solto. O social prefere ao particular. E daí por diante. As prioridades já 
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estão na lei. Se a lei diz que são prioridades as crianças, os idosos, os réus presos, que o 

interesse social sobrepuja o individual, inútil o plano de atuação que o repita; írrito o 

que o contrarie… (...) Em suma, vejo hoje os planos de atuação funcional mais como 

recomendações, não como imposições. Serão inúteis se repetirem as prioridades da lei e 

serão írritos se as contrariarem; feita ressalva disso, poderão ser tomados como 

recomendações, boas ou más, conforme o caso, e que não podem comprometer a 

independência funcional dos membros do Ministério Público, que se subordinam, sim, 

às prioridades da lei.” (Hugo Nigro Mazzilli, entrevista concedida por e-mail em 

25.10.2016, ênfases minhas) 

 

“Então a ideia, certamente lá atrás e que continua aí por ser feita, é de tornar esse 

Plano Geral de Atuação vinculativo e isso não se conseguiu superar até hoje. Logo 

depois surge o grande nó político no Ministério Público de São Paulo, a gente perde o 

protagonismo nacional quando o Quércia governador convida o Fleury pra ser secretário 

de segurança pública e depois ele se torna o governador e a partir daí a gente entra num 

nó político que de certa forma estamos até hoje isso, né? E nunca mais se conseguiu 

nenhuma medida de avanço institucional que significasse algum tipo de perda de 

prerrogativa de privilégio, que isso seguramente levaria a uma mitigação do princípio 

do promotor natural, que teria que se submeter a um projeto de atuação ainda que fosse 

como a gente insiste que seja amplamente discutido internamente, democraticamente 

elaborado. Significa que não seria o promotor ceder a vontade do príncipe, mas sim 

uma discussão coletiva deliberada, um processo controlado, democrático, etc. 

Nunca mais se conseguiu fazer isso. (...) Como é que a gente consegue compatibilizar 

no Plano Geral de Atuação o principio da independência funcional e a essa não 

vinculação? Não consegue. E o resultado mostra que mesmo esses dois planos gerais 

que foram elaborados de uma forma ousada e de vanguarda, não se tornaram realidade e 

a própria administração superior hoje não tem mais força e nem interesse de levá-lo 

adiante. Por outro lado, as dificuldades políticas internas e o próprio diálogo do 

Ministério Público com as forças políticas do Estado, impediram um avanço pra uma 

mudança legislativa importante pra isso.” (Promotor 2, entrevista concedida em 24 de 

outubro de 2016, ênfases minhas) 

 

A interpretação acima exposta sobre o princípio da independência funcional é a mais 

antiga e ainda majoritária. “O Conselho Nacional do Ministério Público tem reforçado a 

importância do princípio da independência funcional ao rechaçar o controle da 

atividade-fim dos membros do Ministério Público em diversas hipóteses concretas” 
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(CAMBI, 2015, p. 100). Segundo o Enunciado no 6 do Conselho Nacional do Ministério 

Público, “os atos relativos à atividade-fim do Ministério Público são insuscetíveis de 

revisão ou desconstituição pelo Conselho Nacional do Ministério Público”. No Supremo 

Tribunal Federal ainda não há decisão definitiva acerca do alcance do princípio da 

independência funcional (aguarda-se o julgamento da Repercussão Geral nº 496), mas 

há vários julgados que confirmam a importância do princípio em questão para o 

Ministério Público (CAMBI, 2015, p. 116). 

Há, contudo, uma segunda interpretação sobre o princípio da independência 

funcional. Marcelo Goulart, responsável pela criação do Núcleo de Políticas Públicas e 

um dos grandes responsáveis pela mudança na forma de elaboração do Plano Geral de 

Atuação do Ministério Público de São Paulo, defende que a consagração do aforismo “o 

membro do Ministério Público, no exercício de suas atribuições, só deve obediência à 

sua consciência e ao direito” não revela o real sentido do princípio da independência 

funcional e causa distorções na forma de atuação dos promotores e procuradores 

(GOULART, 2013, p. 136). 

Para Goulart, o sentido do princípio da independência funcional deve ser buscado 

em sua relação com o objetivo institucional do Ministério Público. Assim, a 

independência funcional se configura não como uma garantia dos promotores e 

procuradores, mas da sociedade, na medida em que garante que os membros do 

Ministério Público poderão atuar livres de eventuais pressões internas e externas 

(GOULART, 2013, p. 136). 

A atuação dos promotores e procuradores, contudo, não pode se dar “com base em 

juízos estritamente subjetivos e pautas pessoais” (GOULART, 2013, p. 136). A 

liberdade assegurada aos membros do Ministério Público em razão da independência 

funcional deve ser utilizada para assegurar o cumprimento dos objetivos estratégicos da 

instituição. 

Goulart defende que o cumprimento do objetivo estratégico do Ministério Público 

depende da compreensão da “correlação existente entre os princípios da unidade e da 

independência funcional” (GOULART, 2013, p. 137). Como instituição una, o 

Ministério Público deve buscar o cumprimento de seus objetivos, o que é feito mediante 

o cumprimento do Plano Geral de Atuação. Os promotores e procuradores, por sua vez, 

utilizando a independência funcional para se ver livres de pressões internas e externas, 

devem buscar o cumprimento do objetivo institucional pela execução do Plano Geral 

(GOULART, 2013, p. 137). 
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Para Goulart, é por meio do Plano Geral de Atuação que o Ministério Público 

cumpre os objetivos estratégicos que lhe foram impostos por obrigação constitucional. 

“Por ser assim, esses Planos e Programas contemplam, necessariamente, hipóteses de 

atuação obrigatória e vinculam os membros do Ministério Público” (GOULART, 2013, 

p. 137). Em outras palavras, não haveria nenhuma incompatibilidade entre a 

independência funcional de promotores e procuradores e o estabelecimento de uma 

política institucional como o Plano Geral de Atuação dentro do Ministério Público. Pelo 

contrário, a independência funcional existiria justamente para assegurar a execução do 

Plano Geral. 

Na mesma linha de Goulart, Cambi defende que a independência funcional de 

promotores e procuradores não pode ser alegada para violar “a lei, os deveres éticos do 

Ministério Público e o planejamento estratégico” (CAMBI, 2015, p. 112). O fato de a 

independência funcional afastar o controle da atividade-fim de promotores e 

procuradores não impede que a administração superior garanta a “unidade política, 

ideológica e de ação estratégica do Ministério Público, mediante a permanente 

mobilização dos membros da instituição no sentido de concretizar os objetivos 

estratégicos e no fornecimento dos meios e dos suportes materiais necessários ao 

cumprimento das metas estabelecidas no planejamento estratégico” (CAMBI, 2015, p. 

121). 

A argumentação de Cambi diz respeito ao planejamento estratégico estabelecido 

pelo Conselho Nacional do Ministério Público, mas pode ser aplicada ao Plano Geral de 

Atuação, já que ambos tratam de estabelecer metas prioritárias para as atividades-fim 

dos membros do Ministério Público. Cambi ainda acrescenta que a independência 

funcional dos promotores e procuradores está assegurada diante dos objetivos, metas e 

indicadores previstos no planejamento estratégico. Isso porque não há forma 

determinada para que os membros do Ministério Público implementem as metas 

constantes do planejamento estratégico. Pelo contrário, ele podem usar de sua iniciativa 

e criatividade para a concretização das metas e objetivos constantes do planejamento 

(CAMBI, 2015, p. 127). 

A interpretação de Goulart e Cambi sobre o princípio da independência funcional, 

segundo a qual, em síntese, a independência deve ser utilizada para a consecução dos 

deveres atribuídos pela CF/88 ao Ministério Público, os quais são concretizados por 

meio da execução dos instrumentos de política institucional (Plano Geral de Atuação ou 

planejamento estratégico) também foi identificada entre os entrevistados: 
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“Acredito que as questões [política institucional x independência funcional] são 

perfeitamente compatibilizáveis. A independência funcional serve como garantia ao 

Promotor de Justiça, de que não será punido ou responsabilizado se emitir suas 

manifestações de acordo com as normas legais e sua interpretação circunstancial e 

concreta. Permite ao Promotor liberdade de atuação, o que é imprescindível para se 

enfrentar questões tormentosas na área do patrimônio público, especialmente em 

cidades pequenas. Mesmo na seara criminal, a independência funcional permite que o 

Promotor de Justiça forme sua convicção quanto à responsabilidade do réu no caso 

concreto. Todavia, a independência funcional não confere ao Promotor de Justiça 

uma liberdade desmedida, sob pena de afastá-lo do próprio corpo que integra 

(Ministério Público). Tenho a visão de que somos braços do Ministério Público e, 

embora dotados de autonomia circunstancial nos casos concretos (independência 

funcional), não podemos nos afastar das questões políticas institucionais.” 

(Promotor 6, entrevista concedida por e-mail em 21 de novembro de 2016, ênfases 

minhas) 

 

“Eu acho que a independência funcional ela é uma garantia do Ministério Público. Ao 

promotor cabe manejar o seu conhecimento técnico para fazer aquilo que o Ministério 

Público é obrigado. Que não age contra a lei. Não é salvo conduto ao promotor, não é 

autorização para atuação personalista. E eu condeno veementemente qualquer forma de 

‘bedelismo’ no Ministério Público, não há espaço para amadorismo. A independência 

funcional ela é... Curioso, né? Ela decorre do princípio do devido processo legal, eu 

acho, a exemplo do juiz natural, mas em uma perspectiva de direitos do cidadão. Muito 

mais do que de direito e de prerrogativa de membros. É o cidadão não vir a ser 

processado ou acusado por alguém que não esteja motivado só conhecimento técnico, 

sabe, jamais por imposição da instituição ou por um preconceito ideológico... Político, 

partidário. É por isso que independência funcional ela decorre do devido processo legal, 

como um direito do cidadão. Agora, o Plano Geral de Atuação ele tem um propósito, 

tem a ambição de organizar o Ministério Público. De definir, redefinir espaços de 

atuação e de qualificar.” (Promotor 7, entrevista concedida em 23 de novembro de 

2016) 

 

Assim, é possível concluir que há duas grandes linhas de interpretação quanto à 

relação entre independência funcional e política institucional. A primeira, segundo a 

qual os promotores e procuradores só devem observar em sua atuação os limites 
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impostos pela lei e pela CF/88, impede o estabelecimento de uma política institucional 

que vincule a atuação dos membros do Ministério Público, tal como destacado pelos 

autores que se dedicaram ao tema (ARANTES, 2002, p. 194; KERCHE, 2007, p. 267; 

SADEK, 2008, p. 117). Ao tornar os Planos Gerais meras recomendações, a 

independência funcional prevalece sobre a política institucional. A segunda linha 

defende que a independência funcional deve ser utilizada para assegurar o cumprimento 

do Plano Geral de Atuação, não podendo o princípio da independência funcional “servir 

de escudo àqueles que deixam de cumprir objetivos institucionais constitucional e 

democraticamente definidos” (GOULART, 2013, p. 137). Neste segundo caso, 

independência funcional e política institucional coexistem sem que um prevaleça sobre 

o outro, já que o cumprimento das metas é feito da maneira julgada pertinente pelo 

promotor ou procurador que atue no caso concreto. 

 

5.4 Conclusão 

 

Apesar da polêmica ocorrida quando da criação do Plano Geral de Atuação do 

Ministério Público de São Paulo e do fato de ainda hoje não existir um consenso acerca 

da necessidade de a instituição contar com tal instrumento, tanto os autores da ciência 

política quanto promotores e procuradores reconhecem os ganhos de eficiência que 

poderiam advir de eventual uniformização da conduta dos integrantes do Ministério 

Público. Essa conclusão é reforçada por publicação do Centro de Estudos de Segurança 

e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, que defende a necessidade de repensar o 

arranjo institucional estabelecido pela CF/88 não com o intuito de restringir a 

independência funcional de promotores e procuradores, mas visando buscar “uma 

padronização mínima das suas áreas e formas de atuação de modo que a defesa de 

direitos ocorra de fato por via institucional e o cumprimento das atribuições do MP 

possa ser efetivamente conhecido, cobrado e avaliado pela população”(LEMGRUBER 

et al., 2016, p. 67). 

 Quanto ao tipo de política institucional pressuposta no Plano Geral de Atuação, 

nota-se uma tentativa de afastá-lo de iniciativas ligadas à figura do Procurador-Geral, já 

que os promotores e procuradores envolvidos em seu processo de elaboração buscam 

caracterizá-lo como uma “política de Estado”, despersonalizada, por assim dizer, a qual, 

por meio de metas e objetivos, buscaria expressar a vontade política da instituição.  
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 A relação entre política institucional e independência funcional, por sua vez, 

varia de acordo com a interpretação dada ao princípio constitucional da independência 

funcional. A concepção tradicional acerca do princípio em questão é a de que os 

promotores e procuradores, no exercício de suas atividades, devem obediência apenas à 

lei e à CF/88, o que impede o estabelecimento de uma política institucional. Já a 

segunda concepção defende que a independência funcional é, antes, uma garantia da 

sociedade e deve ser usada para o cumprimento do objetivo estratégico do Ministério 

Público – o que só pode ser feito mediante a observância dos Planos Gerais de Atuação, 

já que eles contemplam as prioridades e os meios para o cumprimento daquele objetivo. 
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6. Conclusão 

 

A presente dissertação pretendeu, tendo como objeto empírico o Plano Geral de 

Atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo, fazer uma análise política do 

Ministério Público com foco em duas questões centrais (i) a organização interna do 

Ministério Público paulista; e (ii) a eventual contribuição dos promotores e dos 

procuradores do Estado de São Paulo para a judicialização da política. 

Quanto à primeira questão, buscou-se examinar o processo de elaboração do Plano 

Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo com o intuito de 

compreender como se dá tal processo, quem dele participa e quem é chamado a 

participar. Por meio da análise de documentos, publicações e entrevistas, constatou-se 

que a elaboração do Plano Geral se alterou substancialmente ao longo do período 

estudado. 

Se o surgimento da figura do Plano Geral despertou (e ainda desperta) desconfiança 

por parte dos promotores e procuradores ciosos de sua independência funcional em 

razão do papel central (e centralizador) desempenhado pelo Procurador-Geral até 2012, 

é inegável que as edições posteriores à criação do Núcleo de Políticas Públicas 

buscaram agregar mais participação dos próprios membros do Ministério Público, além 

de procurar ouvir membros da sociedade civil e da comunidade acadêmica. O processo 

foi democratizado por meio da criação de encontros regionais e setoriais, os quais 

buscam ampliar os fóruns de discussão acerca do Plano, e da eleição de delegados para 

participação na conferência estadual. 

A despeito da alteração no processo de elaboração do Plano Geral de Atuação, o 

acompanhamento do cumprimento das metas nele fixadas ainda é uma questão não 

resolvida. Os entrevistados relataram que as tentativas de estabelecer qualquer forma de 

acompanhamento do Plano Geral foram frustadas, não havendo estatísticas acerca da 

observância das metas pelos promotores e procuradores. Como não há normatização a 

respeito do tema, a Corregedoria-Geral não pode premiar os integrantes que buscam 

atuar de acordo com as prioridades constantes do Plano Geral.  

Além disso, há outras questões que remanescem: o número de consultados entre a 

sociedade civil e a comunidade acadêmica é suficiente para tais setores estejam 

legitimamente representados? O tipo de participação que eles têm durante a elaboração 

do Plano tem algum resultado concreto no estabelecimento das metas que integrarão o 
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Plano? Como se viu, mesmo após a publicação do Ato Normativo no 873/15, que 

estabeleceu nova disciplina para a elaboração do Plano Geral, o processo de definição 

dos membros da sociedade civil e da academia chamados a colaborar com o Plano Geral 

é feito mediante indicação dos próprios promotores e procuradores, os quais também 

serão os únicos que votarão na definição das metas.  

Aplicando raciocínio análogo ao que Pierpaolo Bottini utiliza para explicar o 

comportamento do Judiciário (BOTTINI, 2016), é como se o Ministério Público do 

Estado de São Paulo buscasse superar o déficit de legitimidade (decorrente do fato de 

promotores e procuradores não serem eleitos) por meio do aumento dos canais de 

interação com a sociedade civil. Para além de isso não ser suficiente para que se supere 

a sensação de usurpação de competências entre poderes (BOTTINI, 2016), há o fato de 

a participação de pessoas de fora do Ministério Público do Estado de São Paulo se dar 

nos limites do que os próprios membros da instituição estabelecem. 

Mesmo entre promotores e procuradores notaram-se dificuldades em angariar a 

participação e o engajamento no processo de elaboração do Plano Geral, o que pode ser 

atribuído à independência funcional de promotores e procuradores, que não se sentem 

obrigados a participar de iniciativas da alta administração. O número de participantes na 

elaboração do Plano Geral de 2016, caso que foi aqui concretamente analisado – e 

reconhecido pelos entrevistados como um processo diferenciado e mais democrático em 

relação às demais edições do Plano – foi pequeno diante do universo de promotores e 

procuradores; houve encontros não realizados por falta de quórum e a quantidade de 

delegados eleitos para participar da 3ª Conferência Estadual do Ministério Público não 

atingiu o esperado, evidenciando que ainda há um caminho a ser percorrido na 

consolidação do Plano Geral de Atuação como um instrumento de política institucional. 

A análise quanto à eventual contribuição de promotores e procuradores para a 

dinâmica da judicialização da política foi feita buscando-se compreender quais são os 

tipos de meta estabelecidos no Plano Geral de Atuação. A classificação das metas das 

edições de 1999 a 2016 do Plano Geral nas áreas de direito constitucional, habitação e 

urbanismo e meio ambiente de acordo com o responsável pelas medidas necessárias à 

concretização demonstrou que o Plano é concebido como um instrumento que pretende, 

sobretudo, levar ao acionamento do Poder Executivo e influenciar a sua agenda. Isso faz 

com que a judicialização da política seja um caminho quase inevitável caso promotores 

e procuradores se proponham a observar o Plano Geral, uma vez que o Poder Executivo 
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dificilmente terá disposição e recursos para cumprir, além de sua própria agenda, que 

lhe é imposta pelo Plano Geral. 

Demandar (judicial ou extrajudicialmente) o Poder Executivo é uma atividade 

inerente à condição do Ministério Público de instituição fiscal e guardiã dos direitos da 

sociedade (ARANTES, 1999, p. 84). Contudo, há algum exagero na forma como 

promotores e procuradores concebem suas próprias competências institucionais ao 

decidir as metas que comporão o Plano Geral. Isso porque, mais do que fiscais da lei e 

da CF/88, eles se concebem como formuladores de políticas públicas, o que 

evidentemente vai além das competências previstas para uma instituição cujos 

integrantes não são democraticamente eleitos e estão longe de formas mais efetivas de 

controle popular. Tal conclusão reforça os achados da literatura em ciência política, que 

reconhece no voluntarismo político de promotores e procuradores uma “tentativa de 

contornar a esfera política em busca da efetividade dos direitos” (ARANTES, 2002, p. 

131). 

O fato de o exame das metas do Plano Geral permitir concluir que os promotores e 

procuradores concebem o Plano – e o próprio Ministério Público – como um 

instrumento para acionar e tentar pautar a atuação do Poder Executivo para além do que 

prescreve o ordenamento jurídico, o que pode ocasionar a judicialização da política, 

induz a outra reflexão, qual seja, a conveniência do aumento da efetividade das 

atividades do Ministério Público por meio do estabelecimento de uma política 

institucional tal qual o Plano Geral. Isso significa perguntar: é desejável que uma 

instituição cujos membros pressupõem serem formuladores de políticas públicas (apesar 

de não possuírem mandato para tanto) seja ainda mais efetiva em sua ação? Se o 

empoderamento do Ministério Público e a judicialização da política já colocam 

problemas políticos significativos, o que será disso em um quadro de ainda maior 

efetividade proporcionada por um Plano Geral que dê maior coesão e capacidade de 

ação concertada ao Ministério Público? 

Se, por um lado, os autores da ciência política, promotores e procuradores 

reconhecem que uma atuação ordenada por parte dos membros do Ministério Público 

poderia resultar em ganhos de eficiência e até mesmo permitir o maior 

acompanhamento do Ministério Público (LEMGRUBER et al., 2016, p. 67), por outro, 

é necessário que se tenha em mente que essa maior eficiência ocorreria em uma 

instituição que – ao menos no que diz respeito às metas e ao período aqui examinado – 

se concebe como responsável por acionar e tentar pautar a agenda do Poder Executivo. 
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Portanto, o estabelecimento eficiente de uma política institucional dentro do Ministério 

Público do Estado de São Paulo poderia ser uma contribuição adicional à participação 

de promotores e procuradores na judicialização da política. 

A maior efetividade do Plano Geral, contudo, está condicionada à interpretação 

prevalecente nos órgãos de administração da justiça acerca do princípio da 

independência funcional. Tal como tradicionalmente concebida (ARANTES, 2002, p. 

194; KERCHE, 2007, p. 267; SADEK, 2008, p. 117), a independência funcional 

realmente dificulta o estabelecimento de uma política institucional uniforme e capaz de 

ensejar a atuação padronizada dos promotores e procuradores. A possibilidade, ainda 

que remota, de reinterpretação da independência funcional no sentido de criar alguma 

vinculação dos promotores e procuradores às instâncias diretivas do Ministério Público 

facilitaria a implementação de políticas institucionais como o Plano Geral de Atuação. 

A despeito disso, é razoável supor que qualquer tentativa mais ousada neste campo seria 

vista pelos promotores e procuradores como uma diminuição de suas prerrogativas, o 

que também poderia despertar reações de repúdio por parte de segmentos da sociedade 

civil. 

Daí ser possível concluir, em síntese, que a forma de organização do Ministério 

Público do Estado de São Paulo – que tem entre as suas características a ausência de 

hierarquia entre promotores e procuradores em razão da independência funcional – 

realmente dificulta o estabelecimento de políticas institucionais. Mas, em se tratando de 

uma política institucional tal qual o Plano Geral de Atuação, é de se pensar se seria 

realmente conveniente a atuação efetiva dos promotores e procuradores da forma como 

se propõem a fazê-lo no Plano Geral. Isso porque a atuação concertada e coletiva de 

toda a instituição poderia aumentar o poder de influência do Ministério Público, o que, 

no limite, poderia não apenas multiplicar, mas fortalecer os casos de judicialização da 

política. 
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Anexo I – Respostas do Ministério Público aos pedidos de informação 

SICMP <sicmp@mpsp.mp.br>Fri, May 20, 2016 at 6:54 PM To: 

"mariannasampaio@gmail.com" <mariannasampaio@gmail.com> 

P.I. nº 51.125/16-52 - SIC/MPSP – Resposta P.I. nº 51.126/16-53 - SIC/MPSP – 

Resposta Prezada Senhora De Ordem do Promotor de Justiça – Coordenador deste 

Serviço de Informação ao Cidadão, em resposta aos seus pedidos acima epigrafados, 

embora a senhora já tenha consultado pessoalmente os Protocolados nº 9.244/93 – MP, 

59.075/12 – MP e o 7.840/15 – MP, assim como providenciamos a remessa para esta 

unidade dos Protocolados nºs 96.241/14 - MP, 179.329/13 - MP, 10.340/13 - MP, 

71.757/11 - MP,71.757/11 - MP, 128.801/11- MP, 122.752/10 - MP, 115.296/09 - MP, 

113.265/08 - MP,9.025/07 – MP, 128.069/05 - MP, 115.529/04 - MP, 100.094/03 - MP, 

91.967/02 - MP,94.646/01- MP e 86.347/00 – MP, referentes ao seu outro pedido 

registrado sob nº P.I. nº 51.126/16 – 53 – MP, informamos que, após exaustivas buscas 

realizadas por unidades deste Ministério Público de São Paulo, uma vez que a atribuição 

referente ao objeto mudou de responsáveis ao longo dos anos, os expedientes 

neles indicados não foram localizados. Ressaltamos, por oportuno, que os Protocolados 

nºs 96.241/14 – MP (Ato Normativo nº 894/15 – PGJ), 179.329/13 – MP (Ato 

Normativo nº 803/14 – PGJ), 10.340/13 – MP(Ato Normativo nº 754/2012-PGJ) e 

71.757/11 – MP (Ato Normativo nº 745/2012-PGJ –Não trata de Plano de Atuação), 

estão nesta unidade à disposição para consulta,razão pela qual solicito a gentileza de 

entrar em contato para agendarmos dia e hora. Atenciosamente, 

MPSP | Ministério Público do Estado de São Paulo 

SIC/MPSP - Serviço de Informação ao Cidadão 
Rua Riachuelo, 115, 6º andar, sala 615, São Paulo - SPTel: (11) 3119-

9543sicmp@mpsp.mp.brwww.mpsp.mp.br  

Dados para registro da solicitação 

Nome: Marianna Sampaio 

CPF: 29720065850 

RG: 302301707 

Data de Nascimento: 23011981 

Sexo: Feminino 

Grau de Instrução: Mestrado 

Endereco: Rua Manoel da Nobrega, 405, ap. 94 

Bairro: Paraíso 

Cidade: São Paulo 

UF: SP 

CEP: 04001082 

Telefone: 11971360050 

E-mail: mariannasampaio@gmail.com 

Texto da solicitação: Prezados, preciso de cópia (física ou digitalizada) do processo 

queresultou no Ato Normativo no 87/96. 

Forma preferencial de recebimento da resposta:E-mail
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SICMP <sicmp@mpsp.mp.br>Fri, Jun 3, 2016 at 5:21 PMTo: 

"mariannasampaio@gmail.com" <mariannasampaio@gmail.com> 

P.I. nº 61.252/16-62 - SIC/MPSP – Resposta Prezada Senhora De Ordem do 

Promotor de Justiça – Coordenador deste Serviço de Informação ao Cidadão, em 

resposta ao seu pedido, após novas diligências, reiteramos a informação, que lhe foi 

transmitida quando de sua visita a esta unidade dia 31 de maio p.p. para consultar os 

Protocolados nºs 96.241/14 - MP, 179.329/13 - MP,10.340/13 - MP, 71.757/11 - MP, 

71.757/11 - MP, 128.801/11- MP, 122.752/10 - MP,115.296/09 - MP, 113.265/08 - MP, 

9.025/07 – MP, 128.069/05 - MP, 115.529/04 - MP,100.094/03 - MP, 91.967/02 - MP, 

94.646/01- MP e 86.347/00 – MP, dando conta que,após exaustivas buscas realizadas 

por unidades deste Ministério Público de São Paulo, uma vez que a atribuição referente 

ao objeto mudou de responsáveis ao longo dos anos, os expedientes relativos aos Atos 

Normativos nºs 171/99 e 220/00 não foram localizados.  

Atenciosamente, 

MPSP | Ministério Público do Estado de São Paulo 

SIC/MPSP - Serviço de Informação ao Cidadão 
Rua Riachuelo, 115, 6º andar, sala 615, São Paulo – SP Tel: (11) 3119-9543 

sicmp@mpsp.mp.brwww.mpsp.mp.br 
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SICMP <sicmp@mpsp.mp.br>Wed, Jun 29, 2016 at 1:52 PM To: 

"mariannasampaio@gmail.com" <mariannasampaio@gmail.com> 

P.I. nº 74.171/16-67 - SIC/MPSP – Resposta Prezada Senhora De Ordem do 

Promotor de Justiça – Coordenador deste Serviço de Informação ao Cidadão, em 

resposta ao seu pedido, registrado sob nº 74.171/16-67 – SIC/MPSP,informamos que, 

após exaustivas buscas realizadas por unidades deste Ministério Público de São Paulo, 

uma vez que a atribuição referente ao objeto mudou de responsáveis ao longo dos anos, 

não foi localizado expediente que trate do Plano Geral de Atuação deste Ministério 

Público anterior ao ano de 1999, constando, tão somente, o Ato nº 30/94 – PGJ 

(http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/ATOS/030.pdf), revogado pelo Ato nº 87/96 – 

PGJ (http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/ATOS/087.pdf), revogado pelo Ato nº 

873/2015 – PGJ (http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/873.pdf). Ressaltamos, 

por oportuno, que a adoção de procedimento, por parte deste Ministério Público do 

Estado de São Paulo, para salvamento de informações em arquivo informatizado, data 

de período relativamente recente.  

Atenciosamente, 

MPSP | Ministério Público do Estado de São Paulo 

SIC/MPSP - Serviço de Informação ao Cidadão 
Rua Riachuelo, 115, 6º andar, sala 615, São Paulo – SP Tel: (11) 3119-9543 

sicmp@mpsp.mp.brwww.mpsp.mp.br 

 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/ATOS/030.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/ATOS/087.pdf
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Anexo II – Entrevistas 

Entrevistado Grupo 

1 Teve/tem participação na elaboração do PGA 

2 Teve/tem participação na elaboração do PGA 

3 Teve/tem participação na elaboração do PGA 

4 Não teve/tem participação na elaboração do PGA 

5 Teve/tem participação na elaboração do PGA 

6 Não teve/tem participação na elaboração do PGA 

7 Teve/tem participação na elaboração do PGA 

 

Entrevista de Hugo Nigro Mazzilli – Concedida por e-mail em 25 de outubro de 

2016 

 

1. O senhor tem conhecimento do que motivou a previsão do Plano Geral de 

Atuação (PGA) na Lei Orgânica do Ministério Público Paulista (artigos 97 a 99)?  

Esses planos não começaram na Lei Complementar Estadual n. 734/93 (arts. 97 e s.), e 

sim foram instituídos alguns anos antes, por ato administrativo do então Procurador-

Geral de Justiça Antônio Araldo Ferraz dal Pozzo (Ato n. 16/91-PGJ). Como eu já disse 

em artigo publicado na Revista MPD Dialógico, o Procurador-Geral de Justiça da época 

era homem de confiança do Governador, tanto que em 1993 renunciou para ganhar uma 

Secretaria de Estado56. Essa sua ideia era apenas uma, dentre outras tantas centraliza-

doras daquele Procurador-Geral, contra o que eu e outros colegas lutamos na ocasião 

com sucesso57. Na ocasião, denunciamos esse projeto de fazer do Ministério Público 

como se fosse uma repartição pública com funcionários hierarquizados, subordinados 

não mais diretamente à Constituição e às leis, mas a uma vontade política vinculada a 

planos de atuação funcional feitos em última análise pelo Procurador-Geral, como se o 

Ministério Público fosse extensão da Administração, também sujeito a planos 

plurianuais de governo.  

Desde sua primeira investidura, aquele Procurador-Geral tinha dois grandes projetos: o 

primeiro era administrar o Ministério Público de maneira centralizada, com grandes 

                                                           
56. MPD Dialógico, S. Paulo, Ano I, n. 3, junho 2004, ed. pela organização Ministério Público 

Democrático, artigo disponível em http://www.mazzilli.com.br/pages/artigos/planosatua.pdf. 
57. V. meu livro Regime jurídico do Ministério Público, Cap. 8, ed. Saraiva, 8ª. ed., 2014;v.ainda meu 

discurso de posse no Conselho Superior do Ministério Público, Justitia, 165/281, este disponível em 

http://www.mazzilli.com.br/pages/artigos/possecsmp.pdf. 

http://www.mazzilli.com.br/pages/artigos/planosatua.pdf
http://www.mazzilli.com.br/pages/artigos/possecsmp.pdf
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poderes ao Procurador-Geral, porque ele entendia que, assim, com um Procurador-Geral 

poderoso, o Ministério Público seria mais forte. Consoante ele alardeava na época para 

os próprios Promotores, ele sustentava a ideia de que o Procurador-Geral deveria ter 

uma “caneta forte” para reivindicações institucionais… Dentro dessa linha, ele queria 

controlar diretamente todas as investigações e ações civis públicas contra todas as 

autoridades do Estado, pretensão essa que eu e outros colegas derrubamos no Supremo 

Tribunal Federal (ADIn n. 1.285). Eu e a maioria dos colegas de instituição na época 

combatíamos esse projeto de centralização, porque, dos órgãos do Ministério Público, o 

Procurador-Geral não raro é o menos independente, pois sua investidura e sua 

recondução se submetem a um processo político externo — a nomeação do Procurador-

Geral é feita pelo Governador —, o que o põe, não raro, em linha subalterna ao governo, 

retirando totalmente a autonomia e a independência do Ministério Público. Eu me 

insurgi contra isso, publicando na época (1993) vários artigos nos jornais O Estado de 

S. Paulo e Folha de S. Paulo, pondo-me contra a centralização de poderes nas mãos do 

Procurador-Geral.58 

O segundo grande projeto daquele Procurador-Geral eram precisamente os chamados 

planos de atuação funcional. Na sua visão, o plano geral deveria ser elaborado com a 

participação dos próprios Promotores e dos órgãos de administração, mas seria fechado 

pelo próprio Procurador-Geral, com o proposto fim de trazer uma estabilidade ou 

continuidade na atuação dos membros da instituição. De minha parte, também me 

posicionei contra por entender que as metas de atuação funcional do Ministério Público 

são aquelas já fixadas nas leis, como, por exemplo, as prioridades em favor das crianças 

e adolescentes, dos idosos, das pessoas com deficiência, dos presos etc. Tudo o mais 

deve decorrer de decisões fundadas na independência funcional dos membros do 

Ministério Público, como também já escrevi a respeito em meus artigos e livros.  

Os motivos alegados quando da criação do plano geral de atuação funcional, em si, 

eram hipoteticamente válidos, como o de “viabilizar a consecução de metas prioritárias 

nas diversas áreas de suas atribuições legais” (Ato 16/91), e esse plano deveria ser 

estabelecido pelo Procurador-Geral, com a participação de Centros de Apoio, 

Procuradorias e Promotorias, ouvidos o Colégio de Procuradores de Justiça e o 

                                                           
58. V. meus artigos Quem investiga o governo?, O Estado de S. Paulo, 12-05-1993, p. 2, disponível em 

http://www.mazzilli.com.br/pages/artigos/investigagov.pdf; O Ministério Público e o governo, Folha de 

S. Paulo, 06-06-93, Cad. 4-2, disponível em http://www.mazzilli.com.br/pages/artigos/mpegov.pdf; Por 

um Ministério Público independente, O Estado de S. Paulo, 02-01-1993, disponível em 

http://www.mazzilli.com.br/pages/artigos/porummpindependente.gif. 

http://www.mazzilli.com.br/pages/artigos/investigagov.pdf
http://www.mazzilli.com.br/pages/artigos/mpegov.pdf
http://www.mazzilli.com.br/pages/artigos/porummpindependente.gif
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Conselho Superior do Ministério Público, tudo isso a par dos programas de atuação 

local, feitos pelas próprias Promotorias. Mas os planos gerais seriam sempre de 

elaboração direta do “chefe” da instituição, descurando-se que a chefia instituída pela 

Constituição e pelas leis do Ministério Público é administrativa, não funcional. No 

exercício da função de Ministério Público, cada agente é dotado de independência 

funcional, sendo que a instituição como um todo goza de autonomia funcional. 

Como eu sustentei em palestra de 200959, em tese, esses planos poderiam ter méritos, 

como o suposto aumento de eficiência do Ministério Público, respeitadas as 

especificidades regionais, por permitir a melhor identificação dos problemas mais 

gerais, com a procura de soluções ou caminhos, a revisão de métodos e troca de 

informações, a expedição de relatórios para a comunidade, assim proporcionando o 

surgimento de uma “posição institucional” a respeito dos problemas mais gerais. 

Contudo, também tinham deméritos, por ofenderem a independência e a autonomia 

funcionais e subordinarem hierarquicamente os membros do Ministério Público ao 

plano feito pelo Procurador-Geral. 

A meu ver, esses planos, mesmo que sejam bem-intencionados, não funcionam na 

prática porque foram imaginados à semelhança dos planos plurianuais do Governo. 

Entretanto, o Ministério Público é um conjunto de Promotores com independência 

funcional, garantida na própria Constituição. Como impor um plano a quem tem 

independência funcional? E mais: os planos de atuação funcional são destinados a criar 

prioridades. O Promotor de Justiça pode entender que as emergências da Promotoria são 

outras. E tem mais: só a lei pode estabelecer prioridades para agentes funcionalmente 

independentes. Se a lei diz que criança é prioridade, não preciso do plano de atuação 

funcional para me dizer isso. E nem se o plano me disser que a prioridade é outra, a 

criança deixará de ser. O processo do réu preso tem precedência sobre o do réu solto. O 

social prefere ao particular.E daí por diante. As prioridades já estão na lei. Se a lei diz 

que são prioridades as crianças, os idosos, os réus presos, que o interesse social 

sobrepuja o individual, inútil o plano de atuação que o repita; írrito o que o contrarie… 

Creio ser necessário evitar que, sob roupagem de um Ministério Público mais 

“moderno”, se busque uma filosofia centralizadora justamente nas mãos do Procurador-

Geral de Justiça, que é o órgão mais fraco do Ministério Público, sob o aspecto 

funcional. 

                                                           
59. A compatibilização entre plano de atuação e independência funcional, palestra no Grupo de Estudos 

João Severino de Oliveira Peres – Araçatuba (16-05-2009). 
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Como, porém, obter mais eficiência e coerência na atuação ministerial, sem os planos 

coercitivos de atuação funcional? Minha proposta sempre foi a de contar com menos 

Promotores, porém com mais estrutura. Assim, exemplificando, em vez de termos 

dezenas de Promotores do Meio Ambiente, mesmo numa Capital, a meu ver deveríamos 

ter apenas um, com toda a estrutura adequada (advogados, estagiários, engenheiros, 

peritos, assessores). Sem dúvida, deveria haver rodízio periódico na função, para evitar 

feudos ou reizinhos que se encastelassem no cargo por décadas. Já para questões que 

ultrapassassem os limites da comarca, deveríamos ter um membro do Ministério 

Público para questões regionais, por exemplo, um Procurador de Justiça Estadual do 

Meio Ambiente. Nesses casos, se a imprensa, a população, o Judiciário ou o Congresso 

quisessem saber qual a “posição do Ministério Público” em determinada matéria, 

bastaria apenas ouvir ou acompanhar o trabalho daquele Promotor do Meio Ambiente 

na comarca, ou do Procurador Estadual do Meio Ambiente. 

Em suma, vejo hoje os planos de atuação funcional mais como recomendações, não 

como imposições. Serão inúteis se repetirem as prioridades da lei e serão írritos se as 

contrariarem; feita ressalva disso, poderão ser tomados como recomendações, boas ou 

más, conforme o caso, e que não podem comprometer a independência funcional dos 

membros do Ministério Público, que se subordinam, sim, às prioridades da lei. A 

eficiência e a continuidade da atuação do Ministério Público devem ser obtidas antes 

como fruto da evolução da instituição, com menos membros e maior infraestrutura. Para 

obter mais eficiência na atuação do Ministério Público, é preciso antes repensar os 

modelos de Promotorias e Procuradorias de Justiça, para que sejam ocupadas por 

titulares capazes de determinar a política do Ministério Público para a comarca em 

questões locais, ou para o Estado em questões regionais, devendo essas Promotorias e 

Procuradorias ser dotadas de completa infraestrutura necessária. 

 

2.      O senhor considera que o PGA pode ter sido motivado pela intenção de 

centralização de poderes na mão do Procurador-Geral, tornando o MP mais 

submisso ao Executivo, na medida em que o Procurador-Geral é escolhido e 

nomeado pelo Governador? 

Sim. Aliás, era enorme a ligação daquele Procurador-Geral que imaginou esses planos, 

com o Governador do Estado, valendo lembrar que aquele Procurador-Geral, dias antes 

de terminar sua investidura, após perder de seis a zero a eleição para os membros do 

Conselho Superior do Ministério Público em 1993, renunciou ao cargo de chefe do 
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Ministério Público e foi servir o Governador do Estado, tornando-se secretário de 

Estado e depois, se não me falha a memória, coordenador ou tesoureiro da campanha do 

candidato derrotado do partido do governador à sucessão estadual. 

 

3.      Houve algum debate entre promotores e procuradores antes ou depois da 

instituição da previsão legal do PGA? Como a ideia foi recebida pelos membros do 

MP/SP? 

Lembro-me de que as primeiras ideias a respeito foram expostas pelo Procurador-Geral 

de Justiça da época, logo no início do seu primeiro mandato, numa reunião célebre com 

quase todos os Promotores de Justiça do Estado, no Memorial da América Latina. 

Naquela ocasião, as propostas de gestão do Ministério Público foram muito bem 

recebidas pelos Promotores em geral, e eu próprio gostei de quase todas, menos essas de 

centralização de poderes do Procurador-Geral e dos planos de atuação, contra o que eu 

já me pus desde logo por intuição e por desconfiança, talvez até porque eu tenho alguma 

facilidade em prever desvios. Quanto à classe, com o passar do tempo, também não deu 

maior respaldo no campo da eficácia a esses planos de atuação. 

 

4.      O senhor considera que o Ministério Público de São Paulo precisa de um 

PGA? 

Não. As leis já são muitas e já exigem até mesmo muito mais do que os membros do 

Ministério Público são efetivamente capazes de fazer. Não precisamos mais regras 

normativas como planos de atuação para que o membro do Ministério Público tenha de 

defender o meio ambiente, as pessoas discriminadas ou tomar esta ou aquela medida em 

defesa do consumidor, ou dos presos etc.  

 

5.      Como o senhor enxerga a questão política institucional (PGA) x 

independência funcional? 

Esse é o problema. Quem deve saber dos problemas de Ministério Público ligados à 

comarca é o Promotor de Justiça da comarca; se ele é omisso ou não, ou se é atuante, 

mas segue no caminho que a instituição considera errado, então seus erros devem ser 

apurados e devem ser corrigidos pelos meios legais da instituição, quais sejam as vias 

disciplinares, que podem incluir punição ou até mesmo o afastamento das funções ou a 

própria remoção da Promotoria. 
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6.      O senhor acha que o PGA tem algum papel dentro do Ministério Público de 

São Paulo? Em caso positivo, qual seria tal papel? 

Como recomendação, entendo-os válidos; como imposição, não. Fora daí, nestas 

décadas todas não têm sido realmente importantes. 

 

Entrevista com promotor(a) 1 – Realizada em 19 de outubro de 2016 

 

Marianna (M): Só para o/a senhor(a) saber, estou escrevendo uma dissertação em 

Administração Pública e Governo na Fundação Getúlio Vargas e a minha pesquisa 

especificamente é sobre a relação entre o Ministério Público e o Plano Geral de 

Atuação. O que me chamou a atenção foi a tentativa de se fazer uma política 

institucional em uma instituição que é marcada pela independência funcional. É esta 

relação entre o Plano e os integrantes do Ministério Público que estou estudando, e 

também a que se presta o Plano dentro do Ministério Público. Eu queria saber da 

senhora qual a sua concepção sobre o Plano Geral de Atuação. Como o/a senhor(a) 

enxerga o Plano dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo? 

 

Promotor(a) 1 (P1): É, então, essa sua preocupação inicial eu acho que é uma 

preocupação que muitas pessoas num primeiro momento aventam mesmo, né? Como 

colocar um Plano Geral de Atuação dentro de uma instituição cujos membros possuem 

autonomia funcional, né? Então é...  Mas eu acho que uma coisa não se confunde com a 

outra, né? Porque na verdade o Plano Geral de Atuação ele vai nortear, ele é um 

norteador. E ele pretende justamente evitar futuros conflitos dentro das próprias 

atribuições – porque o que a gente tem vivenciado muito na prática é que hoje em dia as 

questões, os problemas sociais eles tangenciam diversas áreas, né? Então é uma coisa 

que nós ainda estamos caminhando para uma atuação mais integrada, que nós ainda 

também não temos, né? Então a ideia que a gente atue de uma forma mais integrada – 

até porque às vezes são diversos enfoques de uma mesma questão. E justamente o Plano 

Geral de Atuação vem como uma diretriz, vem visando evitar determinados conflitos, 

né? Visando estabelecer prioridades e uniformizar também, porque em algumas áreas 

também o que se percebe é o que, o quê que acontece? Alguns promotores atuam muito 

bem em determinados municípios e transferem o problema para os municípios vizinhos. 

Então o problema não se resolve, ele caminha, né? E se não tiver uma atuação 

institucional muito fortalecida, né? Então assim, vários promotores... Se não eleita a 
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questão como uma prioridade dentro da instituição, a gente não resolve, a gente troca o 

problema de lugar. Então, tenda em vista tudo isso, é essa finalidade do Plano, essas são 

as grandes finalidades do Plano Geral de Atuação. É óbvio que ele não vincula a 

atuação do promotor, né? Mas esta-se ainda estudando sobre a possibilidade de que ele 

dê ensejo a uma avaliação da própria Corregedoria. Então se a pessoa se preocupa em 

atuar, em estabelecer metas, em atingir metas fixadas pela instituição que isso seja 

reconhecido como uma forma boa de atuação, né? E como uma forma... Então, é... 

Ainda é incipiente... Isso é uma construção cultural dentro do próprio Ministério 

Público porque a sua primeira colocação é o que muitos promotores falam, né? Assim, 

de pronto: “ahhh, mas como? Plano Geral de Atuação?” 

 

M: É interessante que a própria normatização do Plano Geral dentro do Ministério 

Público sempre traz nos considerandos o respeito à autonomia e à independência 

funcional. A gente percebe que tem todo um cuidado na hora de construir a ideia do 

Plano. O/A senhor(a) acha isso? 

 

P1: Exatamente! Isso é muito criticado pelos próprios membros, né? Num primeiro 

momento se sentiram, inclusive, muito ofendidos: “Não! Como?”, né?  E não é verdade. 

A gente precisa ter coerência na nossa atuação. Se nós não formos coerentes, como é 

que gente vai defender os interesses dos outros? Já bastam os inimigos externos, 

internos não, né? E o que acontece em algumas questões é que gente acaba tendo 

inimigos internos. Quer dizer, um promotor atua de um jeito, outro promotor, de outra 

área, atua de outro jeito... Você só municia a parte contrária sobre as defesas e as 

fragilidades das questões e acaba não atingindo o interesse social. Então, é isso 

basicamente. Mas o que eu posso te dizer assim: é uma coisa que está em construção, 

acho que esse último Plano Geral de Atuação foi inovador em muitos aspectos, né? Ele 

teve uma participação maior, que é uma coisa que está sendo construída também, né? A 

participação e o envolvimento... 

 

M: Teve mesmo uma participação maior? O/A senhor(a) acha que teve mais gente 

envolvida nos trabalhos? 

 

P1: Sim. Teve, teve. Geralmente, olha... Eu estou te falando assim... Eu trabalhei na 

assessoria do Procurador Geral há, sei lá... Uns 15 anos atrás? O que que se fazia no 
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Plano Geral de Atuação? Se copiava, você pode olhar. Era mais amplo possível – para 

não restringir nada de atuação – e se copiava. Então, ano a ano, eram basicamente 

copiados. Quando começou essa questão de “vamos pensar e vamos discutir” o 

posicionamento da grande maioria dos promotores foi esse: “Não... O que é isso? A 

Procuradoria Geral querendo impor... Dentro dos interesses...” Porque, de uma forma ou 

de outra, a gente tem que reconhecer que ainda existe um atrelamento na eleição do 

Procurador Geral e aí ainda existem vozes... 

 

M: Dissonantes. 

 

P1: Exatamente, até politicamente partidárias, né? Se você não é politicamente 

partidário do Procurador Geral... “Ah, ele quer impor a atuação”. Então é assim, foi uma 

coisa muito complicada. Mas os problemas vieram e nós estamos sentindo isso na pele, 

tiveram muitas construções que foram desconstruídas por atuações especializadas 

diferentes, né? E aí a gente começou a sentir que realmente existem questões que 

precisam ser institucionais. Elas não podem ser pessoais e nem pontuais. E eu acho 

também que a gente também teve um ensaio muito importante – nessa época eu estava 

até no Centro de Apoio, faz uns 15 anos – que demorou um pouquinho, demorou uns 5 

anos pra ter uma repercussão, que eu acho que foi a maior prova de que se a gente 

tivesse algumas teses institucionais isso seria importantíssimo, que foi a redução do 

número de vereadores, que foi justamente essa política. Eu estava no Centro de Apoio 

da Cidadania na época, que era patrimônio público e era uma área residual, e o 

coordenador falou assim “vamos propor algumas ações”. Então, assim, a gente começou 

propondo as ações e todas nós perdíamos. Sistematicamente. Mas o Centro de Apoio fez 

esse trabalho de divulgação e falando para os promotores “pode propor, não interessa o 

resultado. Propõe porque a gente vai defender isso lá quando bater nos órgãos 

superiores, assim, no Supremo”. E foi o que aconteceu, até que bateu a primeira ação e a 

gente conseguiu reverter e aí foi uma enxurrada, né? Então, quer dizer, foi uma atuação 

dentro de um plano, né? De uma atuação institucional, institucionalizada, que pipocou 

em vários municípios e foi bacana. Tem algumas coisas dentro do Meio Ambiente 

também que já acontecem de uma forma, né? Porque não adianta tratar uma parte da 

água se o rio continuar correndo, né? 

 

M: Ações coordenadas? 



105 

 

 
 

 

P1: Exatamente. Lixo também... Então assim, tem algumas coisas assim que são muito 

claras, outras nem tanto, mas... Então a gente teve alguns ensaios e aí houve, começou a 

haver um envolvimento maior.  As pessoas começaram a falar “realmente não é bem 

assim, a gente precisa mesmo afinar em algumas coisas”. E eu acho que esse último 

[Plano] foi o mais emblemático assim, onde teve uma participação maior. A 

Procuradoria já vem fazendo um movimento de tentar reunir os promotores... De tentar 

sensibilizar... Ainda existe bastante resistência, não foi assim, não foi essa coisa. Não é 

nem metade da classe que participa, são muito poucos e a Procuradoria também tem 

uma participação muuuito pequena, né? Mas a gente está caminhando, acho que esse 

último foi diferente. Houve realmente uma discussão, você pode perceber que houve 

um... É... Sabe? Tiveram realmente temas, a gente tentou reduzir para estabelecer 

prioridades, né? Que prioridade? Tudo? Tudo não é prioridade. Então a gente começou 

tentar delinear algumas coisas. Teve controvérsia? Teve. As pessoas às vezes não 

participam depois acham ruim, mas acho que está caminhando e eu acho que é o futuro, 

né? Eu acho que é o futuro. 

 

M: O/a senhor(a) acha que hoje já dá para dizer, no atual estado do Plano Geral de 

Atuação, que ele já é a instrumentalização da vontade institucional do Ministério 

Publicou ou ainda não? 

 

P1: Não... Ainda não, né? Ainda não. Eu acho que ele ainda está em construção... 

 

M: O/A senhor(a) acha que se formos comparar todas as edições do Plano desde 1999 

houve uma clara evolução ou não? 

 

P1: Nos dois últimos anos. 

 

M: A impressão que eu tenho – não sei se é a do(a) senhor(a)... 

 

P1: O Núcleo de Políticas Públicas. 

 

M: Que é quando muda a forma pela qual o Plano é elaborado? Trazendo mais gente 

para o processo? 
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P1: É... Na verdade, o Núcleo de Políticas Públicas ele é... Ele fez um trabalho mais 

corpo a corpo e conseguiu divulgar e conseguiu, né?  Tentar... Eu acho que as coisas já 

vinham mudando um pouquinho antes, tanto que foi criado o Núcleo de Políticas 

Públicas, né? O Núcleo de Políticas Públicas já surge em decorrência da necessidade 

que se verificou justamente dessa mobililização, dessa sensibilização maior dos 

promotores e tudo. E, realmente, de se discutir mais democraticamente as coisas, para 

não ficar parecendo que é uma intenção da administração direta, mas de todos os 

promotores. Então acho que foi isso. Foi bem interessante, né? Foi bacana. 

 

M: E como o/a senhor(a) vê o papel do CONEPI na área na elaboração do PGA? 

 

P1: Então, o CONEPI também é novo, né? E eu acho que ele é extremamente 

importante na atuação do Ministério Público porque ele representa a primeira instância, 

né? É o primeiro órgão da administração direta do Ministério Público integrado por 

promotores, que representa realmente a vontade dos promotores da primeira instância. E 

isso é importantíssimo porque é um espaço político que nós não tínhamos antes, né? É 

uma voz direta. Então é inovador. Eu acho que ele [CONEPI] é essencial 

principalmente na formulação do Plano Geral porque é... Somos nós que atuamos na 

ponta, né? Os procuradores eles acabam com outro tipo de atuação, a gente quer que a 

atuação deles evolua, seja uma coisa mais politizada, mas ainda não é, é meramente 

processual. E acaba sendo o promotor de justiça que fica com essa visão mais ampla e 

essa atuação como formulador de políticas públicas, identificador aí de, né? Então ele é 

essencial, agora uma coisa que a gente também do CONEPI, bateu muito na tecla é que, 

veja, o Plano Geral de Atuação ele é bacana, ele é importante, mas a gente ainda não 

conseguiu alcançar o essencial dele, que são os meios. Se a gente não tiver a segunda 

etapa dos meios para você conseguir colocar em prática as prioridades estabelecidas no 

Plano Geral de Atuação ele é um nada, né? Então é o que a gente sempre diz... Parece 

que existe aí uma vontade de dar continuidade, né? Para discutir nesse meio tempo esses 

meios, mas isso ainda não aconteceu institucionalmente. A gente ainda continua no 

limbo, né? Então a gente já se mobiliza melhor, a gente já fez o Plano e para por aí. 

 

M:  O/a senhor(a) acha que esses meios poderiam ser previstos como metas no próprio 

Plano Geral? Metas de fornecimento de infraestutura de atuação.... 
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P1: Tem que ter, tem que ter. Sem infraestrutura, sem imaginar como você vai fazer, 

como você vai atuar, não dá, né? Não dá. É um nada. Então é assim, se você estabelece 

como prioridade, você tem institucionalmente que eleger todas condições  pra que 

aquele que esteja disposto, que venha a aderir, né? Possa fazer e a gente ainda não tem 

isso. Então, é um passo importantíssimo que a gente precisa dar porque é concretização. 

Por enquanto é bacana, dentro do papel ainda, esse Plano Geral de Atuação. Uma coisa 

que a gente do CONEPI.  a gente bateu muito, muito, muito e ficou essa coisa de “não, 

com certeza, nós vamos, nós vamos, nós vamos”  e não foi, né? Não foi. A gente já está 

no final do ano e não foi. 

 

M: E o/a senhor(a) acha que isso prejudica a efetividade do Plano Geral? Tem coisa que 

está lá e acaba não sendo feita por causa disso? 

 

P1: Claro, com certeza, com certeza. Porque tem promotores com muita dificuldade, 

têm atuações que exigem perícias técnicas, apoio técnico. O promotor não consegue 

fazer sozinho, né? Você não consegue enfrentar determinados problemas só como 

promotor de justiça ou só legalmente. Você precisa de outras coisas, se você não tiver... 

Você pode até saber que o problema existe, mas você não consegue.  

 

M: Ou seja, o Plano seria importante também para que a instituição se estruturasse 

internamente...  

 

P1: Sim, se estruturar. Se tivesse convênios, né? De interesse justamente para essa 

forma de atuação, ela tem que prever isso, é essencial. Porque a gente ainda tem muitas 

deficiências,  como todos os órgãos públicos, né? A gente tem muitas dificuldades na 

atuação prática 

 

M: E a relação do CONEPI com o Núcleo de Políticas Públicas? É uma relação 

produtiva e tranquila na hora de elaborar o Plano? Lendo o processo – e é difícil afirmar 

isso apenas pela leitura de emails – mas fiquei com a impressão de que o CONEPI se 

sentiu um pouco atropelado pelo Núcleo de Políticas Públicas.  
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P1: É... Teve porque é assim... O Núcleo de Políticas Públicas ele ficou incumbido de 

fazer e como todo órgão público não temos eficiência na comunicação, né? A 

comunicação chega depois de pronto e parece que vem um prato pronto, então são as 

falhas de comunicação mesmo. A gente teve algumas, gerou mal estar, teve até um 

integrante que saiu no meio da elaboração porque se sentiu desprestigiado. Então assim, 

mas não... Acho mesmo que por falta de comunicação. É difícil, porque alguém tem que 

fazer, né? O CONEPI participava, mas o Núcleo de Políticas Públicas tinha prazos pra 

cumprir, né? Então ele tinha que fazer, são preocupações diferentes, são forma de 

mobilização diferentes... É meio que inevitável.  Então acho que de uma maneira geral, 

eu acho que o que mais deixa desejar mesmo foi essa questão, do depois, dos meios pra 

concretização que a gente bateu muito. Porque a gente sabe que precisa e ainda não foi 

realizado, né? É difícil mesmo. Essa parte é mais complicada, eu diria. 

 

M: A última edição do Plano é muito diferente, é essa edição que o/a senhor(a) falou em 

que houve mais participação, houve até um Ato Normativo específico prevendo a 

participação. O/a senhor(a) acha que além de mudar a forma de participação, teve algum 

mecanismo de acompanhamento dos objetivos e metas ou depois de feito o Plano o 

acompanhamento inexiste e continua igual?  

 

P1: Então, olha, a Corregedoria – mas aí você teria que conversar com a Corregedoria – 

eu sei que a Corregedoria, ela tem prestigiado sim e tentado enaltecer os colegas que de 

alguma forma seguem o Plano, né? Então, mas, é o que te falei, é um critério, né? É 

uma coisa que tem ser pensada, não existe ainda uma pontuação porque isso é uma outra 

questão muito delicada. Tanto que se você pegar as promoções, elas são sempre por 

antiguidade porque o Conselho nunca definiu critérios de merecimento, é uma briga. É 

uma briga enorme isso, as pessoas acham que precisa, mas na hora do vamos ver 

ninguém quer, né? Então assim, é um outro ponto de tensão e aí então assim... Como a 

Corregedoria, se não tem os critérios, né? Como que a Corregedoria... Também fica um 

pouco complicado porque ela não pode... Ela enaltece, mas ela não premia. Então fica 

uma coisa, acho que essas são as grandes dificuldades do Plano Geral quando a gente 

fala em Plano Geral de Atuação. Como você vincula? E muita gente acha, e eu acho 

também isso, veja, o Plano Geral tem que ser acima de tudo, até pela nossa forma de 

atuação, pelas nossas atribuições, ele tem que ser uma construção cultural, né? Então 

assim... Ele não pode, ele jamais será imposto, né? Ele é um instrumento que não é de 
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imposição. Ou você constrói e você envolve todos os agentes para que eles acreditem, 

né? Você coloca realmente lideranças, os estudiosos, as grandes cabeças do Ministério 

Público para que tenham seguidores, né? Ou então... Porque é uma questão mesmo de 

cultura, de entender que é necessário, de sensibilização dos próprios membros... Para 

que seja adotada, porque criar é fácil, né? Você cria no plano, dá para criar, mas adotar 

uma política institucional isso é uma questão cultural, né? E a gente precisa evoluir, a 

gente está nessa fase de transição, acho que institucionalmente nós também estamos nos 

movimentos bem importantes de transição. A sociedade mudou e a gente também está 

tentando acompanhar, né? A gente tem feito alguns movimentos importantes mas ainda 

falta. 

 

M: O/a senhor(a) acha que hoje em dia a autonomia e a independência funcional ainda 

se sobrepõem a qualquer tentativa que seja feita de estabelecer uma política 

institucional, de uma atuação orientada... 

 

P1: Ainda existem, ainda existem... Então difícil ainda, mas a gente chega lá 

 

Entrevista com promotores(as) 2 e 3 – Realizada em 24 de outubro de 2016 

 

Marianna (M): Estou escrevendo uma dissertação em Administração Pública e 

Governo na Fundação Getúlio Vargas e a minha pesquisa especificamente é sobre a 

relação entre o Ministério Público e o Plano Geral de Atuação. O que me chamou a 

atenção foi a tentativa de se fazer uma política institucional em uma instituição que é 

marcada pela independência funcional. Enfim, como se dá essa relação entre a 

independência funcional e política institucional e que tipo de meta o Ministério Público 

elege pra si mesmo quando ele vai decidir quais frentes atacar. 

 

Promotor(a) 2 (P2): (risos) Ah, se você resolver essa questão a gente agradece! 

 

Promotor(a) (P3):  Você vai entrevistar quantos promotores? 

 

M: É um número pequeno porque não tenho interesse de fazer uma abordagem 

quantitativa. Então eu pensei em entrevistar promotores estratégicos, falei com gente do 

CONEPI, estou falando com vocês e queria ver depois se vocês conseguem me ajudar a 
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falar com alguém da Corregedoria, para ver, eventualmente, como eles verificam o 

cumprimento de metas. Eu queria muito falar com o doutor Smanio e com o doutor 

Márcio Rosa, não sei se vou conseguir também.  

 

P2: Então, mas tem um outro promotor que eu acho fundamental você entrevistar, o 

promotor que criou o Núcleo de Políticas Públicas, que fez o primeiro Plano Geral de 

Atuação completamente novo na história, que a gente só deu continuidade, que é o 

Marcelo Goulart. 

 

M: Ótimo. Agradeço muito se o senhor puder me passar o contato dele. 

 

P2: Eu acho que hoje o Marcelo é o maior teórico sobre Ministério Público no Brasil, 

Marianna. 

 

M: Eu conheço o livro dele... 

 

P3: Tá, então a ideia é entrevistar alguns promotores de São Paulo. E você chegou a 

pesquisar outros PGAs?  

 

M: Eu pesquisei todos os PGAs de 1999 a 2016 do Ministério Público do Estado de São 

Paulo... 

 

P3: Melhorou? (risos) 

 

M: Melhorou muito! 

 

P2 e P3: (risos) Obrigado, viu?  

 

M: Melhorou muito. É curioso porque ele evolui até fisicamente, porque começa com 

um processinho de um volume e ele vai crescendo. 

 

P3: Ai, que legal! 

 

P2: E como você conseguiu acesso a tudo isso?  
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M: Peguei tudo via Lei de Acesso à Informação. 

 

P2: Que legal! Agora eu entendi porque que eu recebi um telefonema de um assessor há 

um tempo perguntando onde estava esse procedimento. Era ela... (risos) Eu estava com 

esperança de que eles estavam querendo colocar o procedimento para funcionar, então 

não era, era para você... 

 

P3: Por curiosidade, você chegou a ver outros Estados? Olha eu entrevistando a 

entrevistadora (risos). 

 

M: Vários outros Estados têm, mas não fiz análises específicas porque o meu objeto é o 

PGA de São Paulo. 

 

P3: Ah, então você não chegou a pesquisar eficiência e efetividade desses outros 

Planos...  

 

M: Não. 

 

P3: Porque a gente vai em congresso tem uns que saem se elogiando, mas a gente não 

sabe... Você leu o nosso blog? 

 

M: Li! Até salvei tudo com medo que ele desaparecesse! Mas vamos lá: eu queria saber 

de vocês qual que é a concepção que vocês têm sobre o Plano Geral de Atuação? Vocês 

enxergam como um instrumento de política institucional? Vocês acham que ele 

expressa a vontade do Ministério Público, ou não, como vocês enxergam isso? 

 

P2: Quer falar? 

 

P3: Pode começar, você fala melhor que eu. Bem melhor. 

 

P2: Marianna, eu acho que, bom, você já observou isso manuseando os próprios planos, 

né? Houve um avanço, uma mudança de concepção. Antigamente os Planos Gerais de 

Atuação, que estão previstos na Lei Orgânica desde 93, eles tinham uma existência pró-



112 

 

 
 

forma. Então o procedimento era publicar no Diário Oficial um aviso para que quem 

tivesse sugestões mandasse, por um certo período. Isso era compilado na asssessoria do 

Procurador-Geral, ultimamente era no Centro de Apoio, e aí se fazia uma peça e ela era 

publicada e, portanto, não havia nem um segundo de discussão, nenhuma coleta de 

qualquer informação ou sugestão fora da carreira; e mesmo dentro da carreira era um 

fala quem quer, uma coisa muito pró-forma mesmo.  

Quando o Marcelo Goulart assume, cria o Núcleo de Políticas Públicas, quando o 

Marcio  Elias Rosa se torna Procurador-Geral – nós estamos falando de quase 5 anos 

atrás – a ideia básica dele era exatamente trabalhar fundamentalmente o Plano Geral de 

Atuação. Também tinha um outro projeto importante que era a regionalização. Mas o 

PGA era um ponto fundamental. E no começo ainda muito é, voluntariosamente, quase 

que sem nenhuma estrutura, praticamente com uma funcionária. Depois ele consegue a 

contratação de uma socióloga pra ajudá-lo nisso, ele faz uma concepção nova de Plano 

Geral de Atuação dialogado com a sociedade, que é a mudança do patamar de uma 

corporação para uma instituição.  

 

M: Sim... 

 

P2: E aí ele começa correr o Estado, para conversar com promotores e começa a 

conversar com representantes de movimentos sociais e, sobretudo, a comunidade 

acadêmica. Ele fez muito contatos com a UNESP, com alguma coisa de USP, uma boa 

parte de Unicamp e uma outra coisa de PUC. 

 

P3: Mas era sempre ele indo atrás. 

 

P2: Ele indo atrás. 

 

M: Pessoalmente? 

 

P2: Pessoalmente. Marcando reuniões, indo sozinho pro interior, né? E ele dividindo, 

metodologicamente, o trabalho nas nossas áreas de atribuição, que eram basicamente 

16, que seria cada um, um capítulo, cada área um capítulo do PGA.  

 

P3: Tem o Vale do Ribeira. 
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P2: Mais o Vale do Ribeira. Tinha um capítulo específico que era o desenvolvimento 

sustentável do Vale do Ribeira, né? É... Ele buscava apoio interno, havia dificuldades 

políticas internas, não vou entrar nisso com você porque não vem ao caso... O/a P3 na 

época não estava conosco, eu estava como coordenador-adjunto do Centro de Apoio 

Cível, estava afastado aqui da minha promotoria de Direitos Humanos. E aí eu dava um 

apoio pra ele, eu conheço o Marcelo há muitos anos, eu compartilho com a maneira dele 

de ver o Ministério Público no mundo, né? E fui a várias dessas, algumas dessas, 

reuniões com ele no interior porque ele precisava de apoio e também aqui na capital. Aí 

o que aconteceu é que a adesão dos promotores foi bastante baixa, exceto uma ou outra 

reunião... 

 

M: Tudo isso já em 2012? 

P2: Foi em 2012. 

 

P3: No segundo semestre de 2012 o Marcelo ficou só por só conta disso, praticamente, 

né? 

 

P2: Praticamente por conta disso. Mas acabou que, ainda que aos trancos e barrancos 

porque não houve grande apoio, ele fez o Plano Geral de Atuação. A participação da 

comunidade acadêmica foi importante, foi presente. Temas que nunca tinha sido 

trazidos numa discussão aprofundada no Ministério Público foram trazidos por 

profissionais e pesquisadores de gabarito, como, por exemplo, segurança alimentar e 

nutricional,  profissionais do núcleo da UNESP de Jabotical, questões de educação da 

Faculdade de Educação da Unicamp, profissionais vieram para falar disso. Assistência 

social, a própria professora Aldaíza Sposati participou conosco. Enfim, vários 

profissionais vieram, alguns movimentos sociais – bem menos do que os representantes 

da comunidade acadêmica – e para promotores variava. Por exemplo, na reunião de 

habitação e urbanismo de São Paulo teve muito, teve bastante gente; a reunião do 

consumidor em Araçatuba não teve ninguém; a da infância e juventude em Bauru, quase 

ninguém; a de Segurança Pública e Sistema Prisional em Taubaté, poucos; e assim foi... 

Uma coisa bastante precária nesse sentido, que vai desembocar nessa questão primeira 

que você falou há pouco, do promotor natural, da liberdade funcional, do pouco ou 

nenhum nível de exigência e de accountability... 



114 

 

 
 

 

P3: E do próprio histórico do Plano, né?  

 

P2: E o próprio histórico, ninguém acreditava... O/a P3 lembrou bem. Havia muito 

descrédito em torno disso, porque aí foi pra inglês pra ver, né?  Então também ficava 

essa memória antiga conspirando contra. Mas acabou saindo o Plano e ele culminou, 

né?  O processo de elaboração do Plano com a primeira Conferência Estadual do 

Ministério Público, que foi feita lá na sede da escola, ele já era diretor da escola na 

primeira? 

 

P3: Não, não... Ele foi para a escola depois de sair do Núcleo. Foram 3 dias de 

Conferência, né?  

 

P2: Foram 3 dias na primeira. 

 

P3: Todo mundo podia participar... 

 

P2: Todas abertas, abertas e, portanto, com participação voluntária e as discussões 

erráticas e extremamente...  Em alguns temas conflituosos, as pessoas tem que 

compreender, não há essa prática no Ministério Público... O que é um Plano de 

Atuação? Então as pessoas não conseguiam entender a diferença entre colocar ou não 

colocar o tema no plano de atuação, não significa que você não vai mais trabalhar com 

ele, só que não é mais prioridade. Isso é parece um dogma intransponível, as pessoas 

não conseguem compreender isso, chega a ser irritante. Olha, no meu ver a questão da 

droga... Essa discussão me pegou porque eu participei ativamente no debate lá, eu era 

apenas participante nessa época, não estava no Núcleo. E as pessoas queriam colocar a 

droga no Plano de Atuação. Gente, não é mais, não dá certo. Isso está no nosso Plano 

desde que o Ministério foi fundado pelo faraó e não resolve, vamos parar como isso. E 

aí a pessoa “mas como nós vamos deixar a droga?”.  Não vamos deixar, a gente vai 

continuar fazendo a mesma porcaria que nós estamos fazendo é só não ser mais 

prioridade e não teve jeito. Eu me lembro que só colega Maurício Ribeiro Lopes lutou 

comigo. Dois votos, o resto era tudo contrário e entrou no Plano o tal do tráfico de 

drogas. Então, a despeito de todas essas dificuldades, saiu o Plano Geral de Atuação, a 

primeira versão, que é de 2012. 
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P3: 2013, né? Foi feita em 2012 para 2013. 

 

P2: Para vigorar em 2013. No final de 2012, para ser exato. 

 

P3: Sim, a conferência foi em dezembro de 2012. 

 

P2: Aí saiu, foi publicada, etc. E aí eu saí dessa coordenação do Centro de Apoio e desci 

para trabalhar no Núcleo junto com o Marcelo e a Patrícia, que tinha acabado de chegar 

também lá. E ficamos os três, aí já estava com uma equipe melhor, tinha uma 

funcionária a mais e tal. Aí demos um estruturada. A Patrícia foi a grande responsável 

por toda organização formal e administrativa porque antes era tudo o Marcelo e ele não 

tinha condições, além de tudo isso, de organizar formalmente as coisas. A Patrícia, que 

tem uma capacidade de trabalho impressionante, ela fez uma rotina para aquela coisa. 

Hoje se você conseguiu fazer a pesquisa é graças a ela, que ela que deu o tom, né?  

 

P3: Mas, tira uma dúvida: tinha um “protocoladozinho” antes? Você chegou a olhar 

isso? 

 

M: Todos as edições têm protocolados. Mas parece bem restrito: publica no DO, abre-se 

prazo para manifestações, as sugestões vêm e a gente não sabe como o Plano sai de lá, 

né? É uma coisa muito centralizada: vêm as sugestões e sai o Plano. 

 

P3: Mas as sugestões estão lá? (risos) 

 

M: Estão. 

 

P2: Bom, aí nós assumimos em 2013, estávamos juntos no Núcleo e aí começa um 

esforço entre nós e com o Procurador-Geral, o Marcio apoiava isso, até onde dava 

politicamente para ele, né? Como é que nós vamos fazer para as pessoas cumprirem o 

Plano porque não há vinculação. As pessoas têm liberdade funcional, independência 

funcional... A Corregedoria não observa isso porque não há nem normatização a 

respeito disso. Aí ele começou, com criatividade, a achar maneiras, onde surge a ideia 

do PGA... Entre outros temos os profissionais na área da comunicação social, idealistas, 
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que também sonham com esse Ministério Público agente de transformação política, que 

é a nossa ideia e tal. E aí conversando surgiu a ideia de fazer o PGA, de fazer eventos 

pra discutir isso. Enfim, aí começamos a discutir essa questão e logo depois o Marcelo 

foi escolhido para dirigir a escola do Ministério Público. Ele saiu, aí ficamos só nos 

dois, eu assumi na coordenação informalmente, na verdade, trabalhávamos juntos todo 

o tempo e aí não havia fôlego nesse momento para fazer um outro Plano Geral de 

Atuação para o ano de 2014. Então nós conversamos com o Procurador-Geral e fizemos 

um, sugerimos um ato meio que prorrogando, até porque era um plano abrangente, 

ambicioso, audacioso, não ia ser cumprido em um ano. Então prorrogamos o de 2013 

para 2014 e passamos a pensar numa elaboração mais detalhada para o novo Plano de 

Atuação, ao mesmo tempo em que propusemos a o Procurador Geral que aprovou 

internamente e mandou pra a Assembleia Legislativa, um projeto pra mudar a Lei 

Orgânica e tornar o Plano Geral de Atuação de anual para quinquenal. 

M: Que virou bienal. 

 

P2: Mas o projeto era quinquenal. 

 

P3: Reduziu para dois anos.  

 

P2: Reduziu aqui internamente e foi para a ALESP com dois anos. 

 

M: E morreu. Eu não achei tramitação da proposta na ALESP. 

 

P3: Chegou a ir? 

 

P2: Foi. Quando foi aprovado, né? 

 

P3: Posso fazer uma interrupção? Desde 2013, chegou nos últimos meses do ano, a 

gente queria verificar se as pessoas sabiam e tinham cumprido o Plano. E a gente 

enfrentou um problema muito grande para o levantamento das informações sobre o 

cumprimento do Plano. 

 

P2: Ah, exato 

 



117 

 

 
 

P3: E a nossa funcionária até chegou a ver... A gente tem um sistema de cadastro dos 

inquéritos civis e outros processos criminais que a gente chama de SIS de sistema, ela 

foi jogando palavras-chaves relacionadas ao PGA, tentando localizar procedimentos que 

teriam sido instaurados com objetos relativos ao Plano. Um trabalho de formiguinha 

para gente ver o que tinha. E a gente paralelamente, na administração superior, ficou, 

houve uma tentativa de a gente tornar isso mais fácil, ou seja, de incluir no cadastro dos 

procedimentos um campo com a identificação PGA. A gente nunca conseguiu isso. Até 

onde eu sei, saí da administração faz quase um ano, a gente não tinha conseguido. Que 

era uma coisa bem para a gente controlar... 

 

M: E seria fácil de fazer... 

 

P3: Em tese de abrir uma telinha no cadastro de banco de dados “sua investigação diz 

respeito ao PGA?”, mas não conseguimos, até o ano passado não tinha tido nada disso. 

 

P2: E depois nós instauramos um procedimento – interno – para que os órgãos da 

administração superior apontassem quais as tarefas do PGA que lhes competiam, que 

eles cumpriram  e quais que estavam pendentes. Isso nós não podíamos cobrar porque a 

gente era um órgão da assessoria como todos os outros. Então fizemos e mandamos para 

o Procurador-Geral pedindo as informações com a autorização dele, de ordem do 

Procurador-Geral, e aí pedimos para a escola, Centro de Apoio, diretoria geral, chefia de 

gabinete, cada um dizer o tinha feito do que ele sabia naquela questão de dar estrutura 

para os promotores cumprirem as metas. Então foi essa luta e aí a gente partiu para um 

projeto que nós dois elaboramos, que forma fundamentalmente a mesma ideia do 

primeiro Plano do Marcelo. 

 

P3: Nessa época, o tempo de formulação do Plano no anteprojeto aqui dentro já tinha 

caído de 5 pra 2. 

 

P2: Já tinha caído de 5 pra 2, exatamente. 

 

M: Tem um protocolado específico para a alteração da Lei Orgânica. 
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P2: Exato. Aí, Marianna, nós fomos tratar do novo projeto de elaboração do PGA, que, 

portanto, trabalharíamos o ano de 2014, não, 2013, para vigorar a partir de 2014, é isso? 

 

P3: Me perdi no tempo...   

 

P2: Que ano que a gente fez aquele? 

 

P3: Foi quando eu saí da assessoria, eu saí faz um ano. Em 2015 nós fizemos toda 

movimentação pra fazer aquele PGA.  

 

P2: 2015, então é isso. Então durante 2015 nós fizemos um projeto e discutimos com o 

Procurador-Geral, com várias etapas, pegando o princípio que inspirou o Marcelo, mas 

corrigindo algumas distorções. Por exemplo, uma coisa que foi apontada e que ele não 

tinha talvez pensado pelo ineditismo da situação: quem era os representantes da 

comunidade acadêmica que seriam ouvidos? 

 

M: Essa é uma das perguntas que eu faria para vocês. 

 

P2: É uma pergunta. O Marcelo escolheu pessoas que ele conhecia e, evidentemente, as 

pessoas que tinham uma afinidade com o que ele pensava. Era um projeto novo, que 

estava sendo experimentado. Aí a gente verificou essa irregularidade ou esta... 

 

M: Um viés? 

 

P2: Não é nem viés, era um... 

 

P3: Ah, mas é simples... 

 

P2: Tudo era simples na elaboração e tentamos corrigir isso. Abrimos para a 

comunidade acadêmica em geral, para quem quisesse vir falar. Qualquer que fosse sua 

posição. 

 

P3: É, foi reelaborado o ato, né?  
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M: Sim, o ato 873. 

 

P3: Isso. E a gente cresceu nas discussões em cima disso, teve embate lá no CONEPI. 

 

P2: Então, aí, antes do embate do CONEPI, a outra ideia era de transformar a 

conferência no final do ano em alguma coisa mais deliberativa e que, portanto, as 

pessoas pudessem ter legitimidade para votar em um projeto que seria para todos os 

dois membros, tanto o promotor como o procurador da justiça. Então nós criamos um 

mecanismo durante o ano, de reuniões regionais setorizadas para discussão do projeto e 

eleição de delegados. E conseguimos o compromisso com o Procurador-Geral, que não 

era fácil, porque gerava grana, de que esses delegados fossem convocados para vir para 

São Paulo durante três dias para participar da conferência que a gente ia presidir, 

portanto com uma densidade política pra votar isso. Isso aí, isso nós conseguimos. Para 

a realização dessas discussões nas regiões do Estado inteiro, nós não tínhamos perna 

para viajar o Estado todo, a gente tinha viajado por causa de um outro projeto, dois 

anos. Iria ser complicado a gente correr o Estado de novo. Não havia nem tempo pra 

isso. Praticamente teria que ser meio simultâneo, não conseguiríamos. E ao mesmo 

tempo a gente queria fortalecer o CONEPI, que é um órgão novo que tinha sido criado, 

de representação nossa, de promotores da primeira instância, né? E que tem bases 

regionais, os delegados do CONEPI são escolhidos territorialmente em todo o Estado ou 

na capital por área de atuação. E aí falou bom, vamos atribuir ao CONEPI, a cada 

representante, a cada delegado do CONEPI a gente dá todo o apoio aqui do Núcleo, 

mandamos todo o material, regimento, modelo, etc. pra quem quiser fazer. Faz quem 

quiser, quem não quiser não faz, não podemos obrigar isso. E, de certa forma, isso 

funcionou... 

 

P3: Tira o foco da administração anterior... 

 

P2: Exato! Porque o CONEPI tinha oposição e a gente não queria grudar o PGA a um 

projeto político de um Procurador-Geral, porque senão o inimigo não quer depois 

cumprir os projetos, né? O Plano. Então a gente teve essa ideia que, modéstia a parte, 

foi genial, né? 

 

P3: (risos) 
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P2: Mandamos pro CONEPI e aí as essas reuniões foram feitas, os delegados foram 

escolhidos. Nós tivemos um problema... A tramitação desse projeto de como fazer o 

PGA no CONEPI, ele foi truncado, houve alguns desencontros, um determinado 

problema de um colega que fez lá uma bobagem porque não entendeu o que tava 

acontecendo e acabou atrasando tudo e nós perdemos uma boa parte, não sei até que 

ponto você sabe disso. Aí surgiu uma comissão do CONEPI para acompanhar o nosso 

trabalho no Núcleo, que seria muito bom que se não fosse a presença de alguns colegas 

que não estavam ali pra ajudar, né? Mas estavam ali para embaraçar politicamente, 

porque trouxeram um jogo político pequeno, minúsculo, da pequena política para dentro 

do núcleo de elaboração do PGA.  Aí a gente fez um esforço adicional para a cada 

reunião contornar essas coisas e mostrar “gente, aqui não é política, aqui a gente quer 

fazer uma coisa maior, institucional e tal”. Conseguimos parcialmente. 

 

M: A tensão fica evidente até na troca de emails que consta no procedimento... 

 

P2: É, teve algumas reuniões muito tensas, não sei se isso é revelado no procedimento. 

Porque os diálogos não batiam, enquanto eles estavam falando da política pequeninha, a 

gente tava falando de uma questão institucional para 5 anos, né? Que independente do 

Procurador-Geral que viesse depois e parece que não havia por parte desses colegas a 

compreensão, eu acho que uma delas você entrevistou, a compreensão de que a nossa 

posição, minha e da Patrícia, não era de fazer joguinho político. É até compreensível 

que, por eles não nos conhecerem, acharem que por sermos as pessoas, nós estávamos 

ali atrapalhando. A gente até entende isso, mas, enfim, isso embaraçou a coisa e o 

processo não foi como a gente tinha previsto, mas conseguimos levar o projeto até o 

final e fizemos uma audiência pública. Foi histórica. Pela primeira vez a gente 

conseguiu reunir aí, cento e tantos promotores, durante 3 dias, no auditório grande do 

Ministério Público, de manhã e à tarde, discutindo projeto a projeto, projetando no telão 

e abrindo pra discussão, extremamente democrático, todo mundo falou firme, não teve 

conflito nenhum.  

 

P3: Você viu esse DVD? 

 

M: Não. 
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P2: Seria um DVD muito legal para você assistir, vai te tomar muito tempo, mas ali tem 

a conferência pública, aberta, cada capítulo foi discutido e ali a gente começou... 

 

P3: É que as atas ficaram muito sucintas nesse debate. 

 

P2: É, as atas ficaram sucintas. Mas eu acho que você podia tentar pegar isso. Porque 

ali, Marianna, ali o projeto, de certa forma, ele desfigurou. Porque aí tinha, por 

exemplo, duas metas. Eu “gente vamos votar qual é a prioridade”. Que que você acha 

que eles fizeram? Votaram nas duas.  

 

P3: Teve casos piores, teve metas específicas que eles aumentaram. 

 

P2: Essa coisa de não conseguir entender o que é prioridade. Olha, eu fiz uma fala 

inicial só pra tratar disso na abertura da conferência. “Vamos ver o que é prioridade? 

Prioridade é aquilo que é o fundamental, não significa não fazer o resto, e se ele tiver 

um monte de prioridade, ele não tem nenhuma prioridade”. Olha, quase que 

doutrinando. E aí saiu o Plano, isso foi bem no final do ano, isso foi em dezembro do 

ano passado, vai fazer um ano e o Plano foi publicado, etc. e entrou em vigor no começo 

desse ano. Aí tem todo um aspecto político, logo houve eleição para Procurador-Geral, 

então o Procurador-Geral que bancava o Plano terminou mandato, hoje é secretário de 

justiça, né? E o novo Procurador-Feral não bancou. E hoje não se fala absolutamente 

nada de Plano Geral de Atuação no MP de São Paulo, ele voltou a ser uma peça 

retórica. 

 

M: Não está se fazendo nada para a edição de 2017? 

 

P2: Que eu saiba, não 

 

P3: Eu também não. Acho que é bom entrevistar alguém da administração superior, né? 

 

P2: O/a P3 e eu estamos na promotoria. O/a P3 é promotor(a) do consumidor e eu de 

direitos humanos. Então, no nosso âmbito de atuação, ele(a) no consumidor e eu nos 
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direitos humanos, não temos nenhuma notícia. Nem do cumprimento do PGA anterior e 

nem da elaboração de novo PGA. Então este é o estado da arte hoje, né? 

 

P3: Agora, posso fazer uma observação? É...  Nos últimos meses em que a gente estava 

no Núcleo, essa questão, essa tensão na independência funcional com o Plano, né? O 

quê que a gente, pelo menos eu, o que ficou de lembrança pra mim muito forte. A gente 

tem esse dogma de independência  e como se interpreta independência funcional, mas 

por um lado a gente tem a percepção de que a administração superior, ela pode, hã... 

Ela, no que cabe a ela, que é reduzido, lógico, porque sempre desemboca em um órgão 

de execução, reunir esforços pra tentar  instigar, estimular, dar meios para o promotor 

cumprir o Plano, né? Então, o que a gente imaginava, é que a gente poderia, já que é 

difícil chegar lá na ponta do promotor por conta de vários fatores, entre os quais a 

independência funcional, é tentar organizar melhor a administração de sorte que ela faça 

o que é possível para o dela, porque a administração não tem independência funcional, 

né? E a gente tinha, lembra que a gente fez e colocou no final? Que a ideia era traçar 

uma estratégia para verificar como a administração, a Procuradoria Geral de Justiça, 

daria condições para o promotor cumprir aquelas metas. 

 

M: Ou seja, como se o Plano Geral estabelecesse metas para o próprio Ministério 

Público. 

 

P2: Isso, a nossa ideia era essa. 

 

P3: Exatamente, para a administração superior... 

 

P2: E esse desdobramento final não seria um Plano discutido. Seria uma espécie de 

auto-reflexão da própria administração superior, de tal maneira que os próprios 

assessores identificassem o que é que é preciso fazer pra dar condições plenas aos 

promotores de executarem a meta. Então a ideia de fazer esse documento, seria uma 

espécie de um anexo do Plano Geral de Atuação, mas voltado para a administração 

superior, mas acessível para que o promotor pudesse fiscalizar. Mas não foi assim 

 

P3: É, e mesmo porque pro promotor cumprir, muitas vezes ele depende de, enfim... De 

cima, né? Vamos pegar o exemplo do idoso, vai, não lembro, alguma relacionada a ILPI 
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[Instituições de Longa Permanência para Idosos]. Então, assim, queriam mapear o que 

tinha de ILPI, verificar o que tinha, assim, junto às prefeituras, fazer uma radiografia de 

quem estava internado... E aí administração podia ajudar muito nisso, né? E 

eventualmente acaba até em um kit de materiais de atuação... Modelos para inquérito 

civil, né? 

 

P2: Exato. Exatamente, essa é que era a ideia. 

 

M: E vocês têm ideia de por que o PGA surge na Lei Orgânica de 93?  

 

P2: De lei orgânica não faço a menor ideia... 

 

M: É que na Lei Orgânica não tem nenhuma discussão sobre o Plano Geral de Atuação, 

tem varias contribuições de promotores, procuradores, mas o Plano Geral é um dos 

poucos artigos da Lei Orgânica que não sofre nenhuma alteração. Do jeito que ele surge, 

ele está na versão final. 

 

P2: Não faço ideia disso 

 

M: Não tem nenhuma discussão a respeito.. 

 

P2: Emendas? Nem nada? 

 

M: Nada. Nenhuma. Nem aqui e nem a hora que ele vai para o Legislativo. 

 

P3: Ele era totalmente desconhecido. E ainda é, né? 

 

P2: É, ainda é... 

 

M: Ele fica ali, tem um artigo de 90 do Dal Pazzo falando sobre a importância de o 

Ministério Público ter uma vontade institucional. Ele surge em 93, não tem nenhuma 

discussão... 
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P2: É, aí é o seguinte também um pouco, Marianna. Na época, se estava saindo do 

processo constituinte, e, portanto, um novo modelo do Ministério Público, que é o da 

Constituição de 88. Começa surgir, na verdade, em 85, em um documento chamado 

Carta de Curitiba. A partir da Carta de Curitiba, isso já com algumas contribuições que 

vinham esporádicas, por exemplo, a criação do inquérito civil, que é uma ideia 

puramente do Ministério Público de São Paulo, né? E o projeto de lei, da então lei ação 

civil pública – que é daqui da professora Ada e do Kazuo – os promotores de São Paulo 

da época acabam fazendo uma emenda robusta a esse projeto dela e quem apresenta a 

versão foi o Flavio Bierrenbach e essa emenda acaba sendo aprovada como a Lei 7.347 

de 85, que é a lei de ação civil pública. E a partir dali, 87, 88, 89, começam as primeiras 

iniciativas de promotores, que na época eram assessores em geral do Procurador-Geral, 

mas que não havia essa proibição, que vai surgir depois, de que a pessoa estivesse de 

fiscal da execução, e começam as primeiras iniciativas na área tutela coletiva. Então, 

por exemplo, na área de meio ambiente é, por exemplo, a praga do bicudo no algodão 

de Piracicaba, foi um caso inédito, né? Um dos primeiros cases. Surge a Vila Socó em 

Cubatão. Surge a passarinhada, que era o churrasco que o então prefeito de Embu das 

Artes, chamado Orlandi, matou centenas de passarinhos pra servir numa churrascada 

política, crime ambiental. Essas atuações foram pioneiras pra consolidar esse modelo de 

atuação coletiva e, portanto, a ideia desses promotores, tudo acaba refletindo no grande 

lobby que foi fundamental na constituinte de 88, no capítulo do Ministério Público, que 

teve personagem importante, que é o Plinio de Arruda Sampaio. E aí quando vem essa 

Constituição e se tem esse projeto, a partir de 89, 90, 91 era um trabalho de elaboração, 

primeiro da Lei Orgânica Nacional, que é de 91, e depois a Lei Orgânica Estadual, de 

93. E nessa época, esse projeto do novo Ministério Público que vai à sociedade, que 

discute com a sociedade, que tem metas para alcançar, que trabalha em uma articulação 

política maior em grandes questões da tutela coletiva, estava começando. Aí surge o 

Código de Defesa do Consumidor, que consolida a teoria geral da tutela coletiva e aí 

nos coloca como titulares ou legitimados – muito mais que meio ambiente e 

consumidor, que era o que a gente fazia – para a gente cuidar de qualquer interesse 

difuso ou fundo coletivo.  Então é neste contexto que surge certamente a ideia do Plano 

Geral de Atuação. Eu estou falando isso porque eu vivi essa época, faz sentido 

acrescentar que isso não é lei orgânica. Então a ideia, certamente lá atrás e que continua 

aí por ser feita, é de tornar esse Plano Geral de Atuação vinculativo e isso não se 

conseguiu superar até hoje. Logo depois surge o grande nó político no Ministério 
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Público de São Paulo, a gente perde o protagonismo nacional quando o Quércia 

Governador convida o Fleury pra ser secretário de segurança pública e depois ele se 

torna o Governador e a partir daí a gente entra num nó político que de certa forma 

estamos até hoje isso, né? E nunca mais se conseguiu nenhuma medida de avanço 

institucional que significasse algum tipo de perda de prerrogativa de privilégio, que isso 

seguramente levaria a uma mitigação do princípio do promotor natural, que teria que se 

submeter a um projeto de atuação ainda que fosse como a gente insiste que seja 

amplamente discutido internamente, democraticamente elaborado. Significa que não 

seria o promotor ceder a vontade do príncipe, mas sim uma discussão coletiva 

deliberada, um processo controlado, democrático, etc. Nunca mais se conseguiu fazer 

isso. Então essa a resposta que eu te dou sobre a primeira questão. Como é que a gente 

consegue compatibilizar no Plano Geral de Atuação o principio da independência 

funcional e a essa não vinculação. Não consegue. E o resultado mostra que mesmo esses 

dois planos gerais que foram elaborados de uma forma ousada e de vanguarda, não se 

tornaram realidade e a própria administração superior hoje não tem mais força e nem 

interesse de levá-lo adiante. Por outro lado, as dificuldades políticas internas e o próprio 

diálogo do Ministério Público com as forças políticas do Estado, impediram um avanço 

pra uma mudança legislativa importante pra isso. 

 

M: Mas vocês acham que o PGA hoje tem algum papel importante? 

 

P2: Ele continua atualíssimo em termos teóricos, a concepção dele é essa. Não há outra 

maneira de o Ministério Público sobreviver que não seja trabalhando em torno de metas, 

de prioridades, que sejam discutidas com a sociedade civil, com movimentos sociais, 

com a comunidade acadêmica, com sindicatos, enfim, com a sociedade porque nós não 

somos uma corporação, a razão da nossa existência é servir e consolidar os direitos 

sociais e defender direitos fundamentais, direitos humanos, discussão de sistema 

prisional, da nossa maneira de atuar no crime, são todas discussões que estão aí abertas 

e que passam necessariamente um Plano Geral de Atuação. Por que razão que nós temos 

hoje como prioridade encarcerar pessoas no crime? Isto é uma atuação? Foi discutida 

democraticamente? Nós participamos de um debate com a sociedade, desde o agente 

penitenciário até o movimento de direitos humanos, os professores de criminologia, nós 

discutimos isso na sociedade para saber por que razão a gente encarcera cada vez mais 

gente e seletivamente, com recorte de classe muito claro, recorte étnico muito claro? 



126 

 

 
 

Isso tudo é discussão que teria que ser feita e tem que ser feita na discussão do Plano 

Geral de Atuação. E aí se nós discutimos internamente, democraticamente e chegarmos 

a conclusão “olha não é essa maneira de atuar, maneira de atuar é da Constituição, é do 

garantismo  processual” todo mundo tem que ceder a isso, mas não há a menor condição 

dessa discussão aqui dentro hoje. 

 

P3: Eu acho que são duas discussões. Uma é essa colocada pelo P2, outra é que a gente 

tem recursos escassos, peritos escassos... 

 

P2: É. 

 

P3: Enfim, a gente tem que dar conta de toda Constituição praticamente e não vai, né?  

Então, enfim, eu acho aquilo que o Marcelo sempre bateu muito em cima, de que fica 

uma atuação... É todo mundo independente na sua ilha e você não dá uma resposta 

adequada, porque uma política... Por exemplo, uma questão de educação que diz 

respeito ao Estado de São Paulo. É só um promotor faz daqui, outro faz dali, se a gente 

fizesse todos juntos, né? Podia ser um grande tema naquele ano, mas isso precisa ter um 

resultado uniforme. 

 

P2: E usaria esses poucos recursos financeiros que nós temos. Porque se você tem um 

técnico, ele tem que fazer o trabalho repetido pra vários lugares do Estado. Se a gente 

tivesse uma atuação conjunta, única, articulada, ele faria uma vez só, né? Mas não 

avança... 

 

M: E o Núcleo de Políticas Públicas está funcionando ou não está funcionando? 

 

P2: Não, isso não existe mais 

 

M: Mas ele não foi formalmente... 

 

P2: Ele não foi formalmente desconstituído. Simplesmente ninguém foi colocado lá ao 

final do mandato do Marcio, a Patrícia saiu um pouco antes, uma questão pessoal dela, 

eu fiquei ainda até 10 dias antes do encerramento do mandato do Dr. Marcio Elias Rosa 

para equacionar as coisas, para não deixar... Porque a gente não sabia quem seria o 
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próximo Procurador-Geral. Então acho que foi feito pra que a coisa ficasse de uma 

maneira republicana, né? Arquivei o que era possível, o que não era eu fiz arquivamento 

provisório para o próximo Procurador-Geral decidir qual o encaminhamento acertado, 

retornei para o meu cargo e aí o novo Procurador-Geral, até onde eu sei, quer dizer não 

tenho certeza, não constituiu um Núcleo de Política Públicas que... 

 

P3: O acervo do Núcleo parece que está dentro do CAO Cível... Você conseguiu achar? 

 

M: O Mario, que é ótimo, da Lei de Acesso à Informação achou, mas deu um trabalho. 

Até demorou quase um mês para ele achar da última vez que... 

 

P2: É, é uma coisa meio assim. E além de ter ali muita coisa interessante, a gente fez 

um grupo de trabalho de igualdade racial, a gente produziu inclusive uma proposta de 

adoção de cotas raciais nos concursos do Ministério Público para estagiários, servidores 

e membros... Não foi adiante. Aí a gente teve um projeto interessante de criação da 

promotoria da justiça micro-regional na Zona Sul de São Paulo, na área maior 

vulnerabilidade; um projeto da promotoria de justiça no Vale do Ribeira; dos conselhos 

de política públicas, a gente fez o primeiro mapeamento de todos os conselhos  

conselhos municipais dos 645 municípios do Estado, a gente mapeou todos eles e que 

conselhos havia em cada Município, tivemos 91% de respostas das prefeituras, foi 

produzida uma cartilha sobre isso. Produzindo uma cartilha, a Patrícia foi a redatora 

fundamental, de elaboração de audiências públicas pra ampliar o diálogo do promotor 

com a sociedade civil. A gente produziu muita coisa nos anos que ficamos juntos nos 

dávamos super bem, tinha uma articulação boa, duas analistas, duas oficiais de 

promotoria boas, uma socióloga muito trabalhadora... Então tinha uma política boa e 

fizemos um trabalho fundamental que é a discussão e a proposta sobre o controle 

externo da atividade policial, que nós nunca fizemos e que hoje os índices de letalidade 

policial mostram como isso é fundamental e importante, né? E resultou em um projeto 

amplo nosso, meu da Patrícia, que deu até um artigo nosso naquele livro ali sobre o MP, 

exatamente sobre esse assunto e que também nunca foi adiante. 

 

P3: Foi. Em Santa Catarina. 
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P2: Foi, justamente em Santa Catariana e agora está sendo adotado em Minas Gerais o 

nosso projeto, Santa Catarina... 

 

P3: Primeiro Santa Catarina, né? 

 

P2: Santa Catarina e Minas... 

 

M: Eu tenho algumas perguntas formais, acho que da parte macro era isso mesmo que 

eu queria ouvir de vocês.  Vocês realmente enxergam o Núcleo de Políticas Públicas 

como um marco na mudança da elaboração do Plano Geral? 

 

P3: Ah, sim, sim, não sei se vai continuar, mas naquela do que vinha antes... 

 

M: Para quem vê de fora, isso fica muito claro, queria saber de vocês. Para mim, muda 

diametralmente: chega o Núcleo de Políticas Públicas e as coisas mudam, Tem 

participação, o processo é mais amplo, envolve mais gente, tem sociedade civil, ainda 

que com as limitações que o doutor Valério... 

 

P3: É. Em termos de concepção acho que muda muito, né? Por em prática, enfim... 

 

M: É outra história. Na segunda conferência do MP, como foi feita a seleção de quem 

participou, de quem debateu? Vocês abriram e as pessoas se inscreveram ou foram 

enviados convites também? 

 

P2: Na segunda ou na terceira? 

 

P3: Na segunda foi aquela que o Plano prorrogou? 

 

M: Isso. 

 

P2: Aquela foi bem pequenininha, bem modesta e nós que convidamos as pessoas... 

 

P3: Da comunidade cientifica, do meio acadêmico teve convite. Os promotores era 

aberto pra quem quisesse vir. 
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P2: Isso. 

 

M: E vocês escolheram com base em? 

 

P2: Em pessoas de notório conhecimento no assunto, por exemplo, Raquel Rolnik, 

fundamental no urbanismo. 

 

P3: O que teve de diferente naquela conferência não tem propriamente a ver com o 

PGA. Foi que ela de fato foi aberta para discutir temas institucionais. Inclusive o PGA.  

 

P2: Nós fizemos uma parte da segunda conferência. Naquele meu retrospecto eu pulei a 

segunda porque ela foi mais modesta e destinada apenas a aprovar a prorrogação, né? 

Então nessa segunda nós abrimos, como ela era muito mais voltada pra dentro, algumas 

mesas para a discussão de temas institucionais, aprofundar temas institucionais. 

Questões de administração interna, acho que de eleição do Procurador-Geral, 

funcionamento de Corregedoria... Foi rico, mas com pouca gente, a participação foi 

muito modesta, a ponto de a gente ir para um canto do auditório e fazer um círculo, de 

tão pouca gente que havia. 

 

M: E a terceira, que foi maior, teve participação da sociedade civil e da comunidade 

científica? 

 

P2: Não, porque nessa a gente teve por etapas: a discussão com sociedade civil e 

comunidade acadêmica foi durante o processo todo. A conferência era a deliberação do 

PGA com os delegados, para discutir e votar, tinha até regimento. 

 

P3: Primeiro a gente abre para eles mandarem manifestações escritas, sugestão... 

 

M: Tem uma primeira fase, na qual os membros recebem um e-mail aberto. 

 

P2: Isso não é do nosso projeto, isso foi enviado pelo CONEPI. 
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P3: (risos) Vai primeiro um e-mail para os promotores. Em seguida, um e-mail com um 

questionário. 

 

P2: Este questionário era o nosso.  

 

M: E aí a terceira fase abre para comunidade cientifica, depois sociedade civil... 

 

P2: E este questionário foi elaborado com base nas maiores demandas trazidas pelos 

promotores aos Centros de Apoio. Ele não era do nada, ele não foi tirado da cartola.  

 

P3: Ele não surgiu do Núcleo, mas da administração como um todo. 

 

P2: Exatamente, nós trabalhamos todo esse tempo com os Centros de Apoio e houve 

uma interação razoável, não havia problema com isso, não. E o que eles fizeram foi uma 

compilação das maiores questões que os promotores diariamente telefonam ou mandam 

e-mail, pedindo informações e com dúvidas. Então foi daí que nós fizemos esse 

questionário inicial, era para começar daí. E aí o CONEPI achava que ele induzindo, 

não estava induzindo nada, nós estamos pegando o próprio indicador objetivo... 

 

P3: E fora que o questionário, ele tinha essas indicações de temas, né? E tinha campos 

abertos para indicação? Não tem lógica, né? 

 

P2: E também abria para o promotor sugerir nomes da comunidade cientifica. Super 

democrático, sabe? 

 

M: E o índice de resposta à versão aberta foi baixíssimo. 

 

P2: Baixíssimo!  

 

P3: A aberta foi super baixa. Aí a outra chegou a um pouco menos de 100, né? 

 

P2: Exato. E compilamos tudo, a socióloga compilou tudo... 

 



131 

 

 
 

P3: Mas não aparecia coisa muito nova, né? Por exemplo, você pega promotores que 

trabalham em área muito específica, eu lembro de um caso, violência de gênero. Aí o 

promotor só faz aquilo “ah, tem que melhorar não sei o que”... Apareciam essas coisas...  

E aí na ideia inicial, que não obtém quadro porque que as coisas foram se atravancando, 

era que houvesse audiências públicas com a comunidade científica. E não teve esta fase. 

 

M: Então, o questionário é feito com base nas demandas que chegam ao Centro de 

Apoio Operacional. Depois chegam as sugestões da comunidade científica. E como que 

é feito o pré-projeto? Tem uma triagem ou vai tudo para pré-projeto de PGA? Vocês 

escolhiam algumas coisas? Ou se chegava ao pré-projeto? 

 

P3: A gente tabulou tudo, né? Aí os CAOs fizeram o primeiro pré-projeto... Nos 

Centros de Apoio eles fizeram uma triagem, pegaram as coisas e foram, porque o que 

estava marcado era fácil, né? O que já estava escrito. Mas isso veio sugestão livre, você 

tem que dar uma depurada, aí eles foram encaixando o que era factível possível, que 

também tinha coisa que tipo... Não dava pra encaixar, né? 

 

P2: Ficava completamente fora. 

 

P3: Estão pedindo isso, mas isso já está na proteção de área de preservação permanente, 

já está aí... 

 

P2: Ou era uma coisa tão específica, tão singular, que não cabe no Plano Geral. 

 

P3: Mas era para os Centros de Apoio incorporarem tudo ao texto.  

  

P2: Mas sim, agora me lembro disso. A gente elaborou esse projeto básico, o Centro de 

Apoio que elaborou, a gente só fez uma revisão, quer dizer, sistematização. E esse 

projeto básico é que foi pra discussão no interior todo, na classe toda, com base nos 

representantes do CONEPI. Mas junto com esse projeto básico, onde estavam esses 

temas que foram assimilados para o projeto, havia anexa a relação de todos os outros 

termos que haviam sido sugeridos – para que eles tivessem todos acesso aos temas e 

pudessem pinçar as suas sugestões. E essa lista anexa com todos os temas, ela chegou 

até a conferência, estava no regimento da conferência, você deve ter checado lá, a 
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possibilidade de que qualquer delegado fizesse um destaque e puxasse qualquer dos 

temas que foram sugeridos lá no começo do processo para submeter à discussão e 

votação. Tinha a conferência inteira para apresentar, então não houve supressão de 

nossa parte “ah, não, este tema é ruim, tira!”. Houve uma preocupação nossa de nós não 

– até porque a gente não queria essa coisa da política interna – de nós não assumirmos 

nenhum tipo de decisão de isso entra ou isso sai. Quer dizer, a gente acha que melhor 

isso, coloca isso no projeto básico, junto com o Centro de Apoio. 

 

P3: Pelo contrário, pelo contrário. Na conferência estava o regulamento publicado, todo 

o regramento de como tinha que ser etc. e tal e aí facilitou a deliberação que ampliou o 

número de metas. Lembro duas me marcaram, infância e juventude e a cível, que era 

para ter duas metas e eles desmembraram, aumentaram, enfim, porque na conferência 

acontece uma coisa interessante. Eles elegem os delegados, né? Só que aí tem delegado 

que veio e ficou do primeiro minuto ao ultimo minuto lá e se manifestou em todos os 

temas. Teve que delegado que só foi pro seu tema... E aí quando você vai ver, se você 

tiver curiosidade de olhar as gravações, primeiro que você identifica o perfil do 

promotor, né? O pessoal do criminal tem um jeitinho, o pessoal da infância tem outro 

jeitinho, fica um negócio, é muito engraçado, até o tipo de discussão né? 

 

P2: Exatamente. Eu acho que vale muito à pena para você pegar essas gravações da 

conferência, acho que vai ser bem... No mínimo divertido, vai? (risos) 

 

M: É isso, gente, muito obrigada. 

 

Entrevista com promotor(a) 4 – Concedida por e-mail em 6 de novembro de 2016 

Marianna (M): Você conhece o Plano Geral de Atuação do Ministério Público de São 

Paulo? 

Promotor 4 (P4):  Sim 

M: Em caso positivo, você prioriza em sua atuação ações que constem como metas 

prioritárias no Plano Geral de Atuação? 
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P4: Na minha atividade diária, eu tento, quando possível, atuar em consonância com as 

metas prioritárias estabelecidas no PGA, já que muitas vezes as prioridades vivenciadas 

em minha comarca (seja pelo tamanho, pela população, pelos recursos disponíveis 

etc.) são diversas daquelas apontadas no plano em razão das peculiaridades locais. Já 

cheguei a atuar em consonância com as metas contidas no plano em duas oportunidades, 

ambas voltadas para a área da educação (no caso, referente a crianças com deficiência e 

necessidade de implantação de salas de recursos multifuncionais), mas confesso que 

algumas das prioridades mostram-se de difícil execução pelos motivos acima apontados 

e também pelo volume de serviço judicial e extrajudicial (no meu caso, sou o 

único promotor da comarca e atuo em todas as áreas, como criminal, execução penal, 

júri, controle externo da atividade policial, cível, família, fundações, corregedoria dos 

cartórios, infância, meio ambiente, habitação e urbanismo, consumidor, patrimônio 

público, saúde, educação, eleitoral, diretos humanos etc.) e pela própria estrutura 

fornecida (que vem melhorando há algum tempo, mas com alcance ainda limitado para 

as promotorias do interior mais afastadas dos grandes centros e das áreas regionais do 

MP, o que nos afasta dos serviços auxiliares de natureza técnica). 

M: Mesmo caso não conheça o Plano Geral de Atuação, você acha importante que o 

Ministério Público tenha uma política institucional? Quais deveriam ser o conteúdo e o 

objetivo de tal política? 

P4: Eu entendo ser importante que o Ministério Público tenha uma política institucional 

a fim de apontar para a sociedade a direção que entende ser a mais adequada para 

determinados temas, especialmente diante do atual perfil constitucional atribuído ao MP 

pela Constituição de 1988, elevando-o a órgão de soberania estatal sem vinculação com 

quaisquer dos 3 poderes tradicionais e atribuindo-lhe o papel de 'ombudsman'. É 

importante, para nós que atuamos na linha de frente no primeiro grau, sabermos de 

antemão qual o posicionamento da cúpula a respeito de determinados temas e como eles 

serão enfrentados caso cheguem àquela esfera, ainda que não estejamos obrigados a 

segui-las em virtude da independência funcional.  

Quando ao conteúdo e objetivo, vejo que o PGA já vem, de certa forma, a trazê-los. Eu 

entendo que todas as áreas de atuação ministerial devem ser compreendidas, traçando a 

Procuradoria Geral as metas que a Administração Superior entende mais prementes e 

que sugere sejam adotadas pelos demais órgãos de execução. Na realidade - em que 



134 

 

 
 

pese o PGA seja instrumento democraticamente discutido com todos os membros, que 

podem fazer sugestões, assim como a sociedade civil - o PGA deve ser como um 

verdadeiro 'plano de governo' ou mesmo uma 'carta de intenções' do Procurador-Geral 

que esteja à frente do MP durante aquele mandato, com os objetivos e metas que ele, 

chefe maior da instituição, entende devam ser perseguidos pelos demais órgãos de 

atuação. 

O grande debate que se faz a respeito dessa política institucional reside, justamente, em 

compatibilizá-la com a independência funcional de cada membro. E o debate é muito 

grande atualmente. 

M: Como você enxerga a questão política institucional x independência funcional? 

P4: Como eu disse acima, as políticas institucionais traçadas pelo Procurador-Geral de 

Justiça se revestem, em realidade, de um verdadeiro 'plano de governo' ou mesmo uma 

'carta de intenções', com os objetivos e metas que ele, chefe maior da instituição, 

entende devam ser perseguidos pelos demais órgãos de atuação. 

Todavia, há necessidade de compatibilização dessas políticas institucionais com a 

independência funcional atribuída pela Constituição a cada um dos membros, que são 

completamente livres em seu atuar, não podendo receber ordens ou imposições internas 

ou externas, pautando-se unicamente pelo ordenamento jurídico e pela sua consciência. 

Assim, eu acredito que a única forma de compatibilizar tais institutos sem que se 

macule, por um lado, a independência funcional, nem se impeça, por outro lado, que o 

MP estabeleça políticas institucionais, seria que a elaboração dessas políticas fossem 

debatidas de forma democrática entre seus membros e que sua adoção não fosse 

imposta, mas estimulada. 

Atualmente, vemos certo avanço nesse ponto, seja com a estimulação por parte da 

Procuradoria-Geral na participação de todos os membros na elaboração do PGA, seja na 

enunciação dos entendimentos adotados pelo Procurador-Geral de Justiça em diversos 

temas, sendo importantes instrumentos de orientação a nós do primeiro grau. Todavia - 

e entendo ser importante frisar - sem a imposição de tais entendimentos e diretrizes, sob 

pena de macular-se a independência funcional. 
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Há, por fim, uma discussão atual se a independência seria do membro (como sempre foi 

interpretada e à corrente a qual me filio, sob pena de se subverter o comando 

constitucional) ou se pertenceria à instituição (caso em que poderia o Procurador-Geral 

impor sua interpretação e exigir o seu seguimento por todos, sob pena de 

responsabilização funcional). O debate ainda mostra-se em estágios muito iniciais, 

havendo argumentos para ambos os lados.  

 

Entrevista com promotor(a) 5 – Realizada em 9 de novembro de 2016 

 

Marianna (M): Eu queria entender um pouquinho qual que é a sua concepção sobre o 

Plano Geral de Atuação e se você acha que atualmente ele é um instrumento de 

expressão da vontade institucional do Ministério Público. Como que você enxerga o 

Plano Geral dentro do Ministério Público? 

 

Promotor(a) 5 (P5):  Bom, eu acho que tem duas dimensões aí importantes em relação 

ao Plano Geral: eu acho que tem uma dimensão instrumental, formal, que é decorrência 

das próprias exigências que o Conselho Nacional do Ministério Público vem fazendo, 

né? Ele tem cobrado muito das unidades do Ministério Público de você tentar tirar do 

papel algo que as leis orgânicas, tanto a lei orgânica nacional como as leis orgânicas 

estaduais, no caso de Ministérios Públicos dos Estados, de São Paulo especificamente, 

preveem em relação ao Plano Geral de Atuação para que não seja uma letra morta. Do 

ponto de vista é... do quanto ele espelha efetivamente aquilo que a classe de alguma 

maneira ela anseia, eu diria para você que a gente avançou bastante, pelo próprio 

processo de escuta que foi feito nos últimos  4, anos principalmente em relação a esta 

concepção... Com indicação, indicação de delegados por promotoria, por meio de 

algumas audiências públicas, algumas escutas com a sociedade civil também dentro de 

alguns temas específicos. Então, isso sem dúvida alguma gerou um processo de 

acúmulo muito grande, que retrata de certa forma, senão pelo que efetivamente é, mas 

pela legitimidade decorrente da forma de elaboração do Plano Geral, né? O quanto que 

esse anseio em função dessa participação e dessas contribuições ele realmente espelha 

qual é o efetivo foco, né? Ou qual efetivo foco ele deveria ter por parte dos promotores, 

procuradores e da atividade fim, esse é um ponto de interrogação ainda a ser perseguido. 

Mas sem dúvida alguma a gente avançou bastante nisso daí, bastante. 
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M: E você acha que o Ministério Público precisa ter, você acha importante que ele tenha 

uma política institucional? 

 

P5: Ah, com certeza, né? Com certeza, não tenho dúvida. Eu acho assim, é, eu acho que 

a primeira grande pergunta em relação ao Plano Geral de Atuação, que quando a lei 

orgânica ela fala do Plano Geral de Atuação, ela fala dos planos operacionais, agora em 

agosto o Conselho Nacional do Ministério Público aprovou uma resolução que fala do 

planejamento estratégico do Ministério Público, não sei se você tomou conhecimento, 

procura definir alguma, um glossário padrão em relação a alguns conceitos, procura 

estabelecer algumas linhas gerais em relação à governança do planejamento estratégico, 

coisa que aqui em São Paulo há mais de 10 anos atrás, em 2004, foi feito, foram feitas 

algumas iniciativas depois novamente em 2006, 2007 e agora  que nós voltamos a 

retomar. Mas o ponto que eu vejo de partida dessa história se encaixa dentro de uma 

concepção de modernização da administração, não é?  E mexer na modernização ou 

trabalhar na perspectiva da modernização da instituição. Isso significa um olhar muito 

refinado sobre forma de fazer, sobre forma de fazer e principalmente de como conduzir 

essas transformações e essas mudanças, né? A gente chegou e assumiu essa nova gestão 

no final de abril, comecinho de maio, desde então o primeiro esforço que nós fizemos 

aqui, nos fizemos uma grande radiografia do Estado de São Paulo do ponto de vista 

estrutural, não é? Para tirar uma fotografia em relação aos gargalos que existem em 

termos de infraestrutura, principalmente. Recursos humanos, tecnologia, equipamentos, 

não, é? Enfim, estrutura física, sede própria, enfim, para quê? Para que a gente tirasse a 

temperatura do quanto essa situação ela é hoje, muito evidente, né? E toca no dia a dia 

das promotorias e procuradorias que repercutem negativamente na prestação de um 

serviço que poderia ser muito melhor. Em função disso, a gente fez aqui alguns 

benchmarkings principalmente em outros Ministérios Públicos e outras instituições e 

vai ser criada agora aqui no Ministério Público de São Paulo uma unidade, nós temos 

uma subprocuradoria de planejamento que o foco, inclusive, é sobre planejamento, e 

que a gente vai pendurar nela um centro de gestão estratégica, que vai ser formado por 

duas grandes subáreas: uma de projetos e uma outra de processos e indicadores e a 

nossa ideia é a partir desse novo marco regulatório que a gente está criando em relação a 

isso, né? Nós vamos tentar tirar do texto da lei orgânica e aglutinar, aproximar dentro 

daquilo que está dentro do mesmo conceito de um Plano Geral de Atuação e se coloca 
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em um nível tático, não é? Não é nem operacional e não é nem estratégico, mas se 

coloca num nível mais intermediário, nós fundimos e expandimos para acrescentar o 

planejamento estratégico e os planos operacionais e dedicamos muita energia para 

desenhar um bom modelo de governança para gerenciar a construção e a implantação 

desses três grandes produtos. É um desafio gigantesco, não é? Porque a gente vai 

inicialmente, numa instituição que tem um, uma instituição horizontalizada, um 

processo de convencimento muito mais complexo, não é? Mas a gente tem refletido 

muito sobre as melhores estratégias pra romper isso de maneira muito simples, muito 

objetiva e pautada por entregas que sejam tangíveis, não é? Então isso demanda – a 

horizontalidade é ao mesmo tempo ela é um dificultador, mas por outro lado ela é um 

gerador de uma oportunidade muito grande para você pensar em estratégias que vão 

além daquilo que a hierarquia muitas vezes ela possibilita dentro de uma organização, 

seja ela pública ou seja ela privada – então assim a gente vai ter que abusar, não é? Do 

esforço de convencimento, seja lá das mais variadas maneiras, para tentar criar um 

esforço, criar muita mobilização aqui dentro, não é? É mais uma clareza muito grande 

em relação ao porque que nós estamos fazendo isso, a gente tem muito claro, né? 

Nesses esforços, né? De trazer o Plano Geral de Atuação, de construir os planos 

operacionais , de desenhar na alta administração, de construir na alta administração o 

planejamento estratégico, né? Para que nesses três níveis, né? Haja o diálogo efetivo, 

né? Entre aquilo que acontece na promotoria lá de Rancharia e aquilo que o Procurador-

Geral pensa, ou seja, esse alinhamento que é fundamental, mas dentro de uma fala, 

Marianna, que eu acho que é muito importante, que é o quanto que isso vai representar 

da instituição do Ministério Público não só pra hoje, mas principalmente para o futuro, 

não é? A gente hoje se encontra, como toda administração pública, em uma situação 

bastante complexa do ponto de vista das restrições orçamentárias.  Então isso demanda 

muita criatividade e a gente entende que esses esforços serão feitos, já estão sendo 

feitos, pelo menos ainda gestados intestinamente aqui, tendem a repercutir exatamente 

nesse sentido, ou seja, mostrar muita criatividade, procurar soluções de baixo custo, mas 

que sejam tão efetivas quanto os grandes investimentos, também sabendo que quanto 

maior a nossa austeridade, quanto maior a nossa capacidade de gerenciar de maneira 

mais adequada a instituição também, eu não tenho dúvida que isso também nos protege, 

nos protege, inclusive, do ponto de vista político. 
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M: Você acha que nesse momento se pensa o PGA mais como um estabelecedor de 

metas para o próprio Ministério Público? 

 

P5: Para o próprio Ministério Público. 

 

M: Para melhorar internamente... 

 

P5: Não... O PGA ele tem um olhar muito focado na atividade fim. O Plano Geral de 

Atuação ele é muito olhando as matérias de atribuição do Ministério Público, né? O que 

a gente vai incorporar agora é um olhar muito forte na atividade meio. Primeiro do 

ponto de vista do esforço, não é? A gente tem condições de ter um domínio, um 

controle sobre o processo na atividade meio, muito maior do que na atividade fim 

porque o promotor na atividade fim... Desafia a independência funcional, não é? Então 

é... E eu confesso pra você que talvez o nosso, para que eu qualifique o diálogo e o 

discurso e a construção em relação a atividade fim, eu tenho que fazer, eu tenho uma 

tarefa, eu tenho uma tarefa de casa ainda em relação à atividade meio muito grande, por 

quê? Aí eu volto no que eu te disse logo no início. Hoje quando o promotor, o 

procurador, ele é cobrado, ou ele é demandado, ou surge alguma demanda nova 

relacionada à atividade fim dele, invariavelmente o argumento em que ele se escora para 

não fazer é o problema dos meios. Então, a gente fez uma opção estratégica, fez uma 

análise de custo/oportunidade. Vamos olhar para os meios porque na medida em que eu 

simplifico ou eu avanço, revejo processo, eu me qualifico em relação aos meios, isso vai 

repercutir na ponta. Então naturalmente isso como estratégia de convencimento para um 

refinamento mais apropriado em relação ao que eu devo entregar na atividade fim, eu 

melhoro significativamente. Com um detalhe: eu acho que isso aí também está muito 

claro – e acho que você vai concordar comigo – nós infelizmente ou felizmente, aliás, 

né? Felizmente, nós não temos um problema sério de ausência de atuação, pelo 

contrário, pelo contrário. Pelo contrário, ela não é feita de forma sinérgica muitas vezes, 

ok? E aí tem alguns elementos que de fato são complicadores dentro dessa história, mas 

do ponto de vista quantitativo ela é muito expressiva, ela é muito expressiva. Isso no 

Estado inteiro e no que você quiser pensar. Se quiser pensar na área criminal, ou se 

quiser pensar em matéria de probidade administrativa, patrimônio público, meio 

ambiente, consumidor, direitos humanos... Claro, não tem e não pode ter a pretensão de 

achar que vai resolver o problema do mundo, tem os seus exageros, enfim, mas não é o 
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ponto que... É importante, mas eu acho que não ponto de muita preocupação ainda. Não 

que não deva ser, mas naquela balança de escolha, sem dúvida alguma, um olhar mais 

apurado, mais atento, para o caminho das coisas, ele tende a repercutir positivamente, 

inclusive lá na ponta. Para que depois, eu acho que na medida em que as coisas elas vão 

tomando o seu curso natural, não é? Esse projeto tem ser um projeto de não curto, nem 

de médio, mas de longo prazo mesmo, não é? E tem que ser uma história, a gente 

sempre brinca aqui, né? Uma história que eu tenho que ter a capacidade de contar da 

primeira página até a última de maneira a despertar o tempo inteiro o interesse e a 

curiosidade do leitor, no caso, dos servidores, dos procuradores, dos promotores, né? E 

também do nosso cliente principal que é a sociedade, não é? É de que todas essas 

transformações elas são transformações sustentáveis, elas se qualificam mais como 

política de Estado e não como política de governo, não é? De uma administração nova 

que chegou aí preocupada em querer faturar politicamente. Não, pelo contrário. 

 

M: Você acha que, talvez no futuro, com os meios bem sedimentados, os promotores... 

Eu já ouvi bastante reclamação de promotores em relação aos meios... 

 

P5: Claro! 

 

M: Uma vez que a instituição consiga prover meios adequados para todos os 

promotores e procuradores, você acha que dá para pensar no futuro, ou daria para pensar 

hoje se já houvesse condições materiais adequadas, em uma política que tentasse 

estabelecer uma diretriz institucional? Como se daria a relação disso com a 

independência funcional? 

 

P5:  Eu acho que isso é perfeitamente, eu acho que isso aí é perfeitamente viável. Não 

acho que é uma coisa, não são coisas compatíveis, né? Porque é... Tudo depende do 

nível de expectativa, né? Que eu quero ter em relação ao que deva ser uma diretriz, não 

é? Eu acho que as diretrizes elas trazem, elas trazem uma carga de abstração muito 

grande, né? Que eu acredito que seja importante até para respeitar um pouco a 

particularidade que caracteriza cada região ou cada situação enfrentada, ou seja, o 

casuísmo ele é, ele tem a sua própria historia. Então eu vejo que é, são coisas, eu não 

vejo como coisas inconciliáveis, pelo contrário, né? É vejo também que é perfeitamente 

possível, eu acho que às vezes, a gente sofre menos, o nosso problema talvez não seja a 
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ausência de diretrizes, talvez o nosso grande desafio seja o alinhamento das nossas 

diretrizes, né? Para fazer com que esse movimento ele seja mais, ele seja mais 

sincronizado, mais sinérgico, não é? É claro que esse tipo de empoderamento, ele não é 

tão, tão simples assim, não é? É, e eu vejo que o que trava muitas vezes, o que dificulta 

muitas vezes essa, essa, esse, essa adequação ou essa, esse alinhamento, não é? Das 

diretrizes com aquilo que se faz na ponta é que nós nos preocupamos historicamente, 

muito pouco com a governança das coisas, você entendeu? Então, assim, eu não tenho 

dúvida que na medida em que passa a ter uma área como essa, né? Que se coloca como 

um ambiente neutro, não é? Um espaço neutro, não é? Para construir consensos 

internos, formular pactos internos, seja em relação à atividade meio, seja em relação à 

atividade fim, induzindo a formação de uma nova cultura, acho perfeitamente possível 

que as coisas caminhem, muitas delas caminhem em paralelo, você entendeu? Assim, a 

forma como a gente concebe, vai conceber, por exemplo, nesse, nessa nova regulação 

que vem por aí, algumas instâncias que serão criadas e algumas dinâmicas que serão 

realizadas, que esse processo, né? De troca e de alinhamento, ele seja quase que... Ele 

seja muito induzido por aqui. A gente, a gente tem a consciência, a gente tem que ter a 

consciência que nós aqui em cima na administração, não é? Em decorrência dessa 

horizontalidade, o nosso papel nessa história é de facilitador o tempo inteiro, é de 

facilitar e mediar o tempo inteiro para aquilo... Ajustando e fazendo com que os opostos 

aí, encontrem uma zona, uma zona de entendimento, né? É desafiador, talvez seja 

perfeitamente possível, falar dos outros benefícios que a cultura de gestão do projeto ela 

gera, isso estimula muito a criatividade, acho que cria uma consciência crítica do ponto 

de vista da atual capacidade econômica financeira em relação a suportar um projeto, de 

fazer escolha, eleger prioridades, enfim. Isso é o ciclo virtuoso que isso gera, a cadeia 

de benefícios é enorme, não é? Mas sem dúvida alguma, a gente tem um, a gente está 

vivendo na atual conjuntura, nós estamos vivendo esses relatos que você teve de, de 

desabafos, né? “Olha, não tem estrutura, não posso fazer” etc, etc, etc e muitos 

desístimulos, desmotivados, enfim, o rol é bastante variável, não é? De pontos de 

insatisfação, né? Nós estamos pagando hoje o preço das dores do crescimento, ou seja, 

um crescimento não, não planejado, não pensado lá atrás. Então, então para que os 

próximos, né? Possam também não se ressentir do mesmo problema que a gente se 

ressentiu, se ressente, aí não é crítica, é questão cultural mesmo. Enfim, talvez se não 

tivéssemos vivendo uma crise orçamentária, provavelmente não estaríamos nem falando 
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nisso, não é? Então eu acho isso bárbaro porque a crise te impõe uma capacidade de se 

virar nos 30 totalmente, né? 

 

M: Os PGAs até agora tinham uma concepção bem diferente dessa que você está 

falando, porque eles eram sempre com metas voltadas para fora da instituição, né? É 

como se ele fosse praticamente um instrumento de acionamento do Poder Executivo, do 

Poder Judiciário. 

 

P5: Ou de alguns outros órgãos... 

 

M: Ou de alguns outros órgãos, empresas... Enfim, basicamente se voltava para o 

exterior, para acionar outros atores.  

 

P5: Ele continua com essa vocação também, né? Não perde isso.  

 

M: É feito algum acompanhamento ou há intenção de fazer algum acompanhamento da 

atuação dos promotores e procuradores no cumprimento das metas? 

 

P5: Então, o que a gente está pretendendo fazer é criar, eu acho que é seguir as práticas, 

as boas práticas de governança corporativa, né? Eu acho que não adianta nada só você 

planejar, tem que executar, implantar e monitorar, não é? Inclusive a gente criou umas 

ferramentas, né? De governança, a  gente na medida do possível se apoia na tecnologia 

para auxiliar nisso, não é? Mas algumas situações, mas algumas, fóruns internos, por 

exemplo, algumas situações, algum assunto assim desse tipo, não é? É pra exatamente 

permitir que se faça esse, esse acompanhamento. A tecnologia tende a nos auxiliar 

muito em relação a isso, né? Por quê? A gente quer trabalhar dentro de uma 

metodologia padrão de gestão por projetos e que por meio da tecnologia a gente consiga 

visualizar em função daquilo que se dispôs, ou se pactuou fazer, a gente consiga 

monitorar efetivamente aquilo que está sendo feito, como é que a gente revê 

procedimentos, estimula essa, essa cultura. Existe um, existem algumas tarefas iniciais 

aí que são muito importantes, eu acho que o esforço de convencimento neste momento é 

o principal desafio. De se criar um engajamento interno com pessoas que tenham esse 

perfil, né? De liderar alguns processos como esse para que a horizontalidade nossa não 

seja um problema, não é? Para que se tenha um alinhamento produto–política conceitual 
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em relação à forma de construção das coisas porque isso naturalmente vai permeando na 

medida em que a alta administração ela vai o tempo inteiro, não cobrando, né? Acho 

que aquela coisa de cobrar sem falar que você está cobrando e o outro responder sem 

dizer que está respondendo. 

 

M: Durante 2015 para 2016 a construção do PGA foi acompanhada pelo Núcleo de 

Políticas Públicas e pelo CONEPI e foi um processo bem longo, né? 

 

P5:  Foi. 

 

M: Foi ao longo do ano inteiro. 

 

P5: Foi. 

 

M: E este ano está sendo feito para 2017?  

 

P5: Este ano não, este ano não.  

 

M: Como que está sendo feito? 

 

P5: Este ano a gente vai renovar o mesmo PGA, como já foi feito no passado. Por quê? 

Como a gente vai, a gente está inaugurando o momento zero dessa história, não é?  

Então, o desafio nosso é, são dois passos para trás, não é? Para a partir do ano que vem 

a gente ter largado com tudo, né? Porque não tem sentido gente ter o Plano Geral de 

Atuação, mas ao mesmo tempo não ter diretrizes, não é? E ao mesmo tempo não ter 

nenhum esforço de explicar, não é? Ou de construir a forma do plano operacional, como 

é que cada meta daquela definida no PGA vai ser cumprida. Vira um... 

 

M: E são metas bem ambiciosas também, não dá para dizer que dá para cumprir tudo 

aquilo em um ano, né? É bem razoável que prorrogue... 

 

P5: É. 
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M: Aliás,  tem, teve um projeto de alteração da lei orgânica pra mudar a periodicidade 

do Plano Geral. Isso foi enviado para a ALESP e eu não achei a tramitação lá dentro... 

 

P5: Sabe que eu nem sei?  

 

M: Quando o Núcleo de Políticas Públicas surge em 2012 e faz o primeiro processo 

maior pra 2013, eles se dão conta de que é um trabalho insano construir um PGA por 

ano e apresentam uma proposta para que o Plano passe a ser quinquenal e aí foi 

discutido aqui dentro. Isso passa pelo Conselho e aí o Conselho propõe que o PGA seja 

bienal. E é desse jeito que, ao que tudo indica, o projeto é enviado pra a ALESP. 

 

P5: Olha, não sei te dizer, Marianna. De 2012 a 2014 eu fiquei fora da instituição, então 

eu não sei. 

 

M: Eu procurei a tramitação... Houve outras alterações na lei orgânica depois disso, 

inclusive para a criação das promotorias regionais, mas esse projeto em si, eu não sei se 

ele está na ALESP ou se ele nem foi, se ele ficou pronto aqui pra sair. 

 

P5: Sabe, o meu grande ponto de inflexão numa mudança dessa com relação a... Eu não 

posso, eu tenho meio receio de olhar a correção ou não de um prazo em função do 

esforço que ele me gera, porque eu acho isso muito perigoso, porque se eu dissesse que 

a minha dúvida em relação ao prazo é porque as minhas métricas, elas não, elas tem 

uma temporalidade diferenciada, aí eu concordaria, porque, puxa, para eu monitorar, 

para construir e depois monitorar, ok, então assim. Por outro lado eu tenho... Parece que 

a gente está olhando uma coisa oca, né? Porque assim, eu olho o PGA e não olho para 

mais nada. Não olho nem para como vai ser feito e nem... Ficou meio obscuro, não é? 

Ficou assim... O que eu vejo como indispensável, em qualquer organização pública ou 

privada, é você ter muito claro aquilo que é importante na instituição. Correto?  A partir 

daí é um nível natural de detalhamentos, que o PGA tem que se encaixar como algo, não 

ser o salvador das almas, de tudo. E isso acaba se tornando, isso acaba gerando um 

sentimento de muita frustração. Se alguém quiser acompanhar, vai ver que eu não tenho 

nada. Eu não consigo entregar nada. Nós fomos fazer um levantamento agora, recente, 

para saber o quanto é que nós entregamos em algumas áreas. Eu tenho dificuldade pra 

consolidar dados. Então como é que posso me dispor a dizer que eu vou fazer tal coisa? 
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Como é que eu vou medir isso: por iniciativa? Que critérios? Então, assim, nem a 

construção de indicadores a gente ainda conseguiu fazer. Então assim, existe uma, na 

minha modesta forma de ver, eu acho que nós pulamos muitas fases nessa história, 

muitas fases. E acho que é a hora de recobrar. Porque senão você acaba vendendo, 

primeiro, que isso aí é frustrante, que isso não serve. Ou ainda alimentando o ceticismo, 

que isso não serve para nada, e aí fica, vira essa coisa paquidérmica, né? Que eu acabo 

estimulando uma cultura gerencial paternalista, não é? Muito paternalista, baseada 

muito... Sustentada no improviso, em uma cultura engessada, que só enxerga 

crescimento na instituição contratando mais gente e crescendo em estrutura física. Então 

assim não tem sentido. Não tem sentido. Isso aí acho que, para mim – eu estou há 20 

anos no Ministério Público,  né? – então eu diria que se a gente não fizer isso, a saúde 

da instituição vai mal, né? 

 

M: Está ótimo. É isso. 

 

P5: É isso? 

 

M: Sim, é isso. Muito obrigada. 

 

Entrevista com promotor(a) 6 – Concedida por e-mail em 21 de novembro de 2016 

 

Marianna (M): Você conhece o Plano Geral de Atuação do Ministério Público de São 

Paulo? 

 

Promotor(a) 6 (P6): Sim, conheço, mas acredito que a divulgação do Plano Geral de 

Atuação do Ministério Público demande uma maior integração na sua formulação e, 

principalmente, divulgação entre os promotores, fomentando sua adoção. 

  

M: Em caso positivo, você prioriza em sua atuação ações que constem como metas 

prioritárias no Plano Geral de Atuação? 

 

P6: Sim, busco atender as metas prioritárias, embora saibamos que muitas delas não são 

atingidas a contento em razão da excessiva demanda de atribuições dos Promotores de 

Justiça, bem como tendo em vista que a atuação exige a participação de outros órgãos e 
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instituições, o que muitas vezes inviabiliza o completo atendimento das demandas. 

Como exemplo, o Ministério Público pode adotar estratégias fundamentais de atuação 

na área do meio ambiente, mas sem uma participação efetiva dos órgãos ambientais 

estaduais (CETESB e CTRF), muitas vezes a atuação unilateral do Ministério Público, 

embora importante, não consegue esgotar a tutela do direito proposto. 

  

M: Mesmo caso não conheça o Plano Geral de Atuação, você acha importante que o 

Ministério Público tenha uma política institucional? Quais deveriam ser o conteúdo e o 

objetivo de tal política?  

 

P6: Acho importante que o Ministério Público tenha uma política institucional clara e 

precisa, com interlocução abrangente com a sociedade civil. A definição de metas de 

atuação e política institucional faz com que a instituição se torne referência para as 

demandas da sociedade, bem como reafirma nosso protagonismo em diversas áreas. 

Ademais, creio que a medida seja necessária para que os Promotores de Justiça, embora 

dotados de independência funcional, consigam atuar como uma verdadeira instituição e 

não de forma individual, por vezes, contraditória.  

  

M: Como você enxerga a questão política institucional x independência funcional? 

 

P6: Acredito que as questões são perfeitamente compatibilizáveis. A independência 

funcional serve como garantia ao Promotor de Justiça, de que não será punido ou 

responsabilizado se emitir suas manifestações de acordo com as normas legais e sua 

interpretação circunstancial e concreta. Permite ao Promotor liberdade de atuação, o que 

é imprescindível para se enfrentar questões tormentosas na área do patrimônio público, 

especialmente em cidades pequenas. Mesmo na seara criminal, a independência 

funcional permite que o Promotor de Justiça forme sua convicção quanto à 

responsabilidade do réu no caso concreto. Todavia, a independência funcional não 

confere ao Promotor de Justiça uma liberdade desmedida, sob pena de afastá-lo do 

próprio corpo que integra (Ministério Público). Tenho a visão de que somos braços do 

Ministério Público e, embora dotados de autonomia circunstancial nos casos concretos 

(independência funcional), não podemos nos afastar das questões políticas 

institucionais. 
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Ainda como exemplo, creio que o Ministério Público deva fortalecer seus 

posicionamentos , não apenas no espectro legislativo, mas também com adoção de teses 

institucionais no caso concreto. Como exemplo da perfeita interação entre as questões 

propostas, vejo que, na esfera ambiental, o Ministério Público se posicionou pela 

inconstitucionalidade do Código Florestal editado recentemente. Isto não tolhe o direito 

do Promotor de Justiça de analisar a questão e entender pela caracterização ou não de 

uma infração ambiental (independência funcional). Mas, caso conclua positivamente, 

deverá privilegiar a tese da inconstitucionalidade, até mesmo para se evitar 

situações díspares em Comarcas vizinhas, por exemplo. 

Claro que o tema não se esgota nestas poucas linhas, especialmente porque muitos 

brilhantes doutrinadores (Hugo Nigro Mazzilli) já se debruçaram melhor sobre o tema. 

Porém, são pequenos exemplos da minha forma de entendimento sobre a matéria. 

 

Entrevista com promotor(a) 7 – Realizada em 23 de novembro de 2016 

 

Marianna (M): Então deixa eu ligar o gravador, senão acabo perdendo muita coisa. O 

senhor estava falando que o Plano Geral estabelece metas, mas não diz como elas vão 

ser... 

 

Promotor(a) 7 (P7):  Então, qual que é a ideia central, né? O que o legislador em 93 

fez? Estabeleceu, no rosário de obrigações do MP, a elaboração de um plano de metas, 

um plano estadual e anual de metas. E o quê que me parece que legislador pretendeu? 

Foi indicar para o Ministério Público a necessidade de que, dentre todas as suas 

atribuições, ele estabelecesse uma escala de prioridades – porque ele não pode se 

escusar, não pode se eximir de fazer tudo, tudo aquilo que a lei manda que seja feito – 

mas ele pode racionalizar o serviço, ele pode encontrar formas alternativas de 

composição de conflito, tudo certo. Ele não pode, não pode deixar de atuar naquelas 

atribuições todas que a Constituição e que as leis definem. Mas é lícito o que legislador 

de 93 já antevia, é legítimo que o Ministério Público eleja prioridades. Na minha 

concepção pessoal, o Plano Geral de Atuação sempre dirá o que deve ser feito 

prioritariamente, o que necessita ser feito. Não necessariamente como será feito. Porque 

o como será feito vai depender sempre das circunstâncias, do episódio, né? Daquilo que 

motiva o agente, o membro do Ministério Público e do seu convencimento pessoal. A 

imparcialidade do promotor atua nesse momento de formação da sua convicção. Mas o 
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promotor não tem neutralidade, por que ele não tem neutralidade? Porque ao assumir o 

juramento de promotor de justiça ele se vincula à defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático, dos interesses sociais e individuais disponíveis e à defesa de uma ordem 

jurídica em um Estado social e democrático de direito que é o que resulta de 88, 

correto? Então neutro ele não é (risos). “Estou aqui para defender a sociedade, estou 

aqui para defender a ordem jurídica democrática, estou aqui para concretizar direitos 

coletivos, direitos sociais sobretudo”. Bom, mas tem um mundo para fazer, sobretudo o 

promotor da localidade pequena, tem um mundo pra fazer: atua no crime e atua na 

defesa do meio ambiente, atua da defesa da moralidade, mas também combate a 

sonegação fiscal. Bom, o quê que eu faço? A instituição tem a obrigação de, levando em 

conta indicadores de necessidade, de prioridade, ofertar para esse promotor de justiça 

um norte seguro: ó, o caminho é por aqui, faça isso primeiro, depois aquilo. Bom, isso 

me parece que foi a intenção do legislador, se não foi a intenção do legislador, pouco 

importa, foi a interpretação que nós acabamos dando (risos). De 93 até mais 

recentemente, devo confessar uma certa decepção. Por que? Eu ajudei a elaborar alguns 

planos lá em 94. Quando a lei saiu, 95. 

 

M: A lei é 93. E aí a primeira edição do Plano Geral que eu achei nos procedimentos 

dentro do Ministério Público é de 99. 

 

P7: Ah, mas teve edições anteriores. 

 

M: Eu, inclusive, fiz essa pergunta via LAI e me disseram que também não foi 

localizada nenhuma edição antes de 99.  

 

P7: Não, mas tem. Tem, tem e eram elaborados pelos Centros de Apoio. Eram 

elaborados pelos Centros de Apoio, mas tinha, tinha sim. Talvez tenha se perdido lá nos 

alfarrábios do Ministério Público, mas o de 94 é igual ao de 99. Porque o de 99 é igual 

ao de 2001. De 2001 era igual ao 2006. Quando não repetia fórmulas, com todo o 

respeito àqueles que elaboravam, quando não repetia fórmulas vazias de conteúdo. Do 

que tipo “é necessário defender os mananciais”. 

 

M: O senhor sabe que um dos critérios que eu criei para classificar as metas diz respeito 

ao responsável pela sua execução: se são metas passíveis de execução pelo promotor 
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sozinho, se são metas que impõem obrigações ao Poder Executivo. E tem metas, como 

essa que o senhor citou, que eu classifiquei como indefinidas, porque não consigo saber 

a quem está sendo atribuída a obrigação.  

 

P7: É um conceito jurídico indeterminado, não é? (risos) Como quem diz, “é preciso 

reduzir a violência infanto-juvenil”. Bom, a vantagem dessa fórmula é que ela não pode 

ser descumprida por ninguém e a culpa sempre poderá recair no outro (risos). Não é 

isso? Faltou o Executivo, faltou o Legislativo, faltou a universidade, faltou a sociedade 

civil. Ou seja, bom, esse modelo não me agradava, eu tinha como preocupação atualizar 

ou tornar contemporâneo o Plano Geral de Atuação para aquele objetivo que eu 

mencionei: definir diretrizes, definir prioridades, dentro de um rol de obrigações do 

Ministério Público. Mas construindo isso, até em respeito da tal da independência 

funcional que é da instituição, não é?  Tentando construir isso a partir de um amplo 

diálogo, amplo diálogo, com a sociedade civil, com a universidade pública, e como o 

público interno. Para isso, o Núcleo de Políticas Públicas, que foi criado, ele tinha como 

papel estudar mudanças na legislação, na Lei Orgânica, sobretudo, propor a criação ou a 

modificação de formas de atuação do Ministério Público – a encomenda era: promotoria 

regional, promotoria de combate à violência de gênero e uma redefinição da discussão 

em torno das promotorias criminais, promotorias de segurança pública, controle externo 

das atividades policiais. O Núcleo então se incumbia de fazer esse levantamento, esse 

estudo e, paralelamente, organizando as primeiras conferências que o Ministério Público 

fez. 

 

M: E que vão ser feitas só após a criação do Núcleo 

 

P7: Que foram feitas só após a criação do Núcleo. No primeiro ano nós tivemos um 

tempo muito curto, porque a gestão começou em abril e a conferência precisava ser feita 

em novembro ou dezembro, então era muito curto. Mas ainda assim nós rodamos o 

Estado, todas as regiões, fizemos a discussão, pela primeira vez discutimos – eu nunca 

esqueço, confesso a você – eu e o Marcelo Pedroso Goulart, definindo os objetivos, os 

temas que deveriam ser discutidos e nós, ou ele ou eu, não me lembro, definimos que 

numa determinada região nós precisávamos discutir segurança alimentar. E eu cansei de 

ouvir: “mas que bobagem é essa que vocês estão inventando?” (risos) E definimos que 

seria em Presidente Prudente. Por quê? Porque em Presidente Prudente nós temos o 
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maior número de assentamentos naquela região. Toda a base de produção rural. Se tem 

uma região do Estado em que população ainda é rural, e vive da produção rural, é no 

Pontal, não é? Não a agricultura industrial, não a agricultura comercial em larga escala. 

Estou dizendo da agricultura familiar. 

  

M: De subsistência. 

 

P7: Subsistência. E aí então discutir segurança alimentar passa a ser um roteiro, não é? 

Porque vai desde o acesso a terra até o acesso a insumos, assistência técnica para o 

produtor e o escoamento da produção, comercialização, geração de renda. Era esse o 

objetivo. Mas eu devo dizer que o começo foi difícil, as pessoas falavam “por que 

discutir segurança alimentar?”, né? O que quer dizer isso? Não que fosse algo 

importante, que chamasse a atenção, mas a mim e ao Marcelo Goulart, na época, causou 

um certo impacto, não é?  A resistência ao tema. Bom, mas enfim, aí começamos a fazer 

discussões – eu cheguei pessoalmente a participar de algumas – e a cada região tentando 

tirar conclusões. Nós tínhamos um rol de itens, por exemplo, como esse, segurança 

alimentar, defesa do consumidor, questão da infância e juventude. Dentro desses temas, 

subtemas, subitens, mas também muito política institucional , muito política interna, que 

foi onde nós reforçamos alguns projetos que nós tínhamos que reforçar mesmo, como o 

das promotorias regionais para a área da saúde, da educação, e que acabou acontecendo 

só recentemente, quando foi aprovada a lei que permite a criação dessas promotorias. 

Então, o Plano Geral de Atuação passou por esse processo. Numa segunda edição do 

Plano, é... o Plano ficou ambicioso, o primeiro. 

 

M: O primeiro após a criação do Núcleo de Políticas Públicas. 

 

P7: Como? 

 

M: A gente está falando do primeiro Plano após o Núcleo de Políticas Públicas. 

 

P7: Isso, o primeiro resultante de uma conferência. Ele ficou ambicioso, ele ficou, ficou 

denso, ele ficou com conteúdo mais determinado, com algumas metas factíveis, outras 

não... Mas acho que amarramos bem, conseguimos cumprir boa parte dele, sobretudo 

aquilo a que dizia respeito à administração, ao envolvimento... O segundo foi um pouco 
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melhor, porque aí a conferência já pode ser executada com mais calma e nós acabamos 

renovando a vigência do plano. E eu propus, imagino que esteja ainda em discussão a... 

 

M: A alteração da periodicidade do Plano. 

 

P7: É, de anual para quinquenal.  Quinquenal, mas houve uma resistência e reduzimos 

para bienal. É, o ideal é que fosse quinquenal eu imagino. Porque aí pode conservar esse 

caráter ambicioso dele, não é?  

 

M: E eventualmente fazer a ponte entre duas gestões em caso de reeleição , não é?  Fica 

uma espécie de PPA. 

 

P7: É, fica como o PPA, exatamente. E também outra, outra, outra característica: grande 

parte, sobretudo no campo dos direitos sociais, grande parte dos objetivos não são 

alcançados de maneira imediata, aumento do número de creches ou redução da 

população de rua, não é verdade? 

 

M: Sim. 

 

P7: Não é possível que o Executivo execute, formule e execute uma política pública 

fruto de uma recomendação do MP, por exemplo, em um curto espaço de tempo com 

grande ganho social. Nem nos pequenos municípios, porque lá falta recurso. Então o 

Plano tinha esse objetivo. Agora vamos lá para algumas questões que eram muito 

colocadas e que sobre elas pesou muita crítica. E a crítica ela era, ela foi muito 

inoportuna e inadequada, a crítica ao Plano, porque ela politizava a ponto de afugentar a 

participação. Então, muitos dos que não queriam envolvimento político institucional 

eleitoral, acabavam por não se envolver, não é? E lamentavelmente houve muito 

discurso de tentativa de engessamento da independência funcional usando desse artifício 

do Plano Geral de Atuação... E no pólo crítico figurava um ex-Procurador-Geral... 

Então, e havia entidade de classe, não é? Com um discurso um pouco menos 

qualificado, um pouco mais rasteiro, um pouco mais simplório, mais simplista, né? De 

que era uma tentativa de esvaziar os promotores, a importância dos promotores, de 

supervalorizar a administração. Então havia um discurso mais simplório da entidade de 

classe e um discurso mais representativo de um ex-Procurador-Geral. Isso, isso, isso, 
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não inviabilizou, nós não deixamos de fazer. Cá entre nós, fizemos. Conferência, Plano, 

blog e difundimos o objetivo, mas diminuiu a adesão, por quê? Porque somos todos 

colegas, todos promotores, e se aquele era um ambiente de supostamente política 

eleitoral, muitos preferiam não frequentar, não é? O resultado da eleição foi bom, teve 

uma diferença espetacular de votos, etc., ganhamos a eleição... Mas eu notei claramente 

que houve uma apropriação política que eu acho que foi triste, não é? Tanto que a 

mudança da periodicidade do Plano Geral acabou não sendo aprovada. 

 

M: É curioso, porque tem essa discussão interna e aí ele passa de quinquenal para 

bienal, aparentemente tem um ofício encaminhando isso para o Legislativo, mas o ofício 

não está assinado, então não dá pra saber se ele foi encaminhado para a ALESP. E eu 

não encontrei tramitação na ALESP dessa alteração do artigo que troca a 

periodicidade... 

 

P7: Eu acho que a gente pode, eu tenho a impressão.... Bom, vamos levantar a ata do 

órgão especial? 

 

M: Sim. As atas estão todas nos processos dos Planos Gerais, as atas do órgão 

especial... 

 

P7: Não, não, não, não, nós temos um protocolado lá que cuida especificamente disso. 

 

M: Eu tenho a íntegra do protocolado. Da alteração da periodicidade? 

 

P7: É, que é de quinquenal baixa para bienal? Esse aí não está aprovado. 

 

M: Está aprovado internamente. E ele acaba com um oficio encaminhando para a 

ALESP. 

 

P7: Então ele foi enviado. 

 

M: Mas como o ofício não está assinado, não dá para ter certeza. 
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P7: Desculpa... Eu tenho quase certeza que foi aprovado e enviado... Sabe quem te 

ajuda nisso? Um subprocurador que está lá, o doutor Nilo Espínola. O que pode ter 

acontecido, por isso que ele te ajuda, pontualmente, foram aprovadas diversas mudanças 

na lei: mudança na composição do conselho, mudança na eleição do corregedor, 

mudança da data de... E aí, que que nós fazemos normalmente? Mudança da 

periodicidade. Como são mudanças muito pontuais, você espera para fazer um projeto 

só. Então é possível que esse, que isso esteja lá para encaminhar.  

 

M: Pode deixar que eu checo, obrigada.  

 

P7: O que mais? 

 

M: O senhor acha então que Plano Geral ele expressa uma vontade institucional do 

Ministério Público? A quantidade de promotores que ele agrega na hora de deliberar 

hoje em dia faz com que seja possível dizer “olha, existe uma vontade institucional, se é 

que ela existe, e ela está aqui expressada no Plano Geral?” 

 

P7: Hoje? 

 

M: Hoje. Ou depois de 2012.  

 

P7: Eu acho que... Após 2012, ele expressava a vontade da instituição do Ministério 

Público do Estado de São Paulo. Ele expressava. Porque contou com a participação de 

um segmento grande, porque foi redefinido a partir da interlocução com quem legitima 

o nosso trabalho, que eu chamava de rede de apoio externo. Qual que é a rede de apoio 

externo ao Ministério Público? A causa do MP. As universidades públicas, as 

associações, as ONGs, as entidades de Direitos Humanos. E esse público foi chamado a 

ser ouvido, não é?  Se você...  A crítica que pode ser feita é essa, nem 10% da classe, ou 

nem 20% da classe participou ativamente. Para votar ou deliberar. Mas a gente teve 

oportunidade de fazer. E eu interpreto o silêncio não como oposição, mas como adesão, 

como adesão. E por outro lado, eles passaram por um procedimento de legitimação 

interna, né? Primeiro essa de discussão voluntária – participou quem quis – e depois o 

órgão especial, a corregedoria opinando. A conferência final e a aprovação do texto, que 

ocorreu aqui no auditório Queiroz Filho, teve uma boa participação, uma grande 
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participação, que nós fizemos delegados de todo o Estado, em tese era uma pessoa que 

vinha já com o dever de casa feito... E muitas das mudanças saíram ali, no momento da 

conferência, eu me lembro de ter presidido esse processo, não é? De ter debatido e 

discutido. Então eu acho que expressa sim a vontade da instituição. Veja, estou  aos 

últimos Planos, com todo o respeito aos demais, porque foram os únicos construídos por 

uma via democrática, tá? E não definidos a partir da administração superior. Essa talvez 

tenha sido a primeira experiência de definição de metas de baixo para cima, não é? 

Porque nós iniciávamos as discussões nas promotorias. Bom, qual que é o subproduto 

que desejávamos, mas que nós só vamos conseguir se tiver continuidade? É a adesão de 

todos. Não é? Para que tenha a adesão voluntária é fundamental que as pessoas 

participem do processo desde o início... Por outro lado, hoje o Ministério Público 

padece de uma sobrecarga enorme de trabalho. Então é aquilo que eu digo, o promotor 

tudo faz, não é? Sobretudo o promotor em estágio inicial. E como fazer? Eu acho que o 

Plano pode ser um instrumento de priorização, não é? De resultado a que se chegar. O 

objetivo, a diretriz e a meta fixados no Plano têm claramente propósito de alcançar um 

resultado, não é? É a partir do resultado que nós definimos as metas. Eu digo para você, 

por exemplo, e o Núcleo de Políticas Públicas fez isso, o Plano Geral, perdão, o mapa 

social do Estado de São Paulo, você deve ter visto. 

 

M: Os promotores comentaram sobre a espécie de retrato da situação do Estado que eles 

fizeram...  

 

P7: Isso, do Estado todo. Então eu vou lá para uma determinada região, um determinado 

Município e descubro que o IDH na área de assistência social é muito baixo. Bom, o 

quê que eu preciso fazer aqui? Aqui eu preciso definir naquela região, definir como 

meta a criação de CRAS, a presença da assistência social ou do Estado ou dos 

Municípios. O promotor precisa atuar em reforço de interlocução, criar conselhos, por 

exemplo, para aumentar a participação popular... Eu me lembro de um episódio que deu 

certo em princípio, me disse o secretário há pouco tempo. Eu fui ao Secretário do 

Desenvolvimento Social, Rodrigo Garcia, e propus a criação de um CRAS ambulante, 

como que é que fala, um CRAS...? 

 

M: Itinerante. 
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P7: Itinerante! Para o Vale do Ribeira. Porque no Vale do Ribeira nós detectamos o 

seguinte, só Registro podia ter o CRAS, porque ele é vinculado à população, mais de 

20.000 habitantes, de uma renda x... 

 

M: Tem as regras do SUAS. 

 

P7: Exatamente. Miracatú não terá nenhum. Várias cidades não terão nenhum. E há 

necessidade e há essa demanda. Vamos fazer como experiência... Agora tudo isso é 

fruto de muita conversa, não é? (risos) E de muita visitação. O Núcleo tinha a 

característica de ir às regiões. Nós fizemos, aliás, eu estou indo para lá amanhã, para o 

Vale da Ribeira. Nós fizemos levantamento de todas as comunidades remanescentes de 

quilombos no Vale do Ribeira, eu estou indo para lá visitar três quilombos no Vale do 

Ribeira, ali na Caverna do Diabo, ali no Eldorado. Mas o Núcleo de Políticas Públicas 

passou uma semana tentando identificar. Porque nós queríamos criar uma promotoria de 

conflitos agrários, de questões agrárias, de regularização de área e essa era uma 

necessidade de estudos que tínhamos. 

 

M: E como o senhor enxerga essa relação do Plano Geral com o Executivo, porque não 

necessariamente o que está como prioridade ou meta no Plano foi eleito pelo Poder 

Executivo como prioridade naquele momento.  O senhor acha que pode... 

 

P7: Não, não tem nenhuma relação, cada um com seus problemas. 

 

M: E será que não acaba ensejando judicialização quando se elege...  

 

P7:  Não, não, é... Não. Porque, veja bem, o Plano nunca vai determinar algo que já não 

seja obrigação do Executivo realizar. Moradia, mobilidade urbana, saúde pública, 

educação, isso já compõe o rosário de obrigações do Poder Executivo. O que pode ser é 

aquilo não ser prioridade do Prefeito. 

 

M: Não é o momento. 

 

P7: Não é o momento, exato. Mas o nosso Plano ele não chega ao detalhamento de 

dizer: em Miracatú, ajuizar ação para 200 casas ou para 30 vagas em creche. A gente 
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não chega a esse detalhamento, porque aí, essa é a circunstância que vai ficar sempre 

para o agente político, o promotor de justiça. O que o Plano traça é o Ministério Público 

combaterá a evasão escolar, por hipótese, não é? O Ministério Público acompanhará a 

construção de unidades escolares. O Ministério Público exigirá a construção, enfim, e 

por aí vai. Agora, é sempre num nível de detalhamento que dá ao promotor a liberdade 

para definir entre ajuizar ação, formular TAC, recomendações, realizar audiências 

públicas, simplesmente dialogar. Eu te dou um exemplo, dois exemplos, é que... de 

aproximação possível, mas não ortodoxa. Quando houve o aumento da tarifa pelo 

Município, pelo Estado, em 2013. Nós realizamos lá, uma audiência pública, eu que 

presidi, com o Movimento Passe Livre propondo a suspensão do aumento. Na época o 

Prefeito estava viajando, estava em Paris... E não quiseram negociar. A proposta era de 

suspensão por dez dias, para abrir a planilha de custos. Este ano, em janeiro deste ano, 

teve o aumento da tarifa e começaram os protestos, os dois [Prefeito e Governador] me 

telefonaram pedindo que eu fizesse audiência pública. O Prefeito Haddad e o 

Governador Geraldo Alckmin, dizendo “o Ministério Público não pode fazer de novo a 

audiência pública?” e nós fizemos. E chamar, separadamente, Segurança Pública, 

Polícia, depois o Movimento Passe Livre... Não sei se parou ou não. 

 

M: Parou, né? Tanto que o aumento se manteve. 

 

P7: É. Nós tivemos quatro ou cinco manifestações que foram acompanhadas de muita 

violência, né? Força por parte da Polícia e depois aquela pactuação em que as catracas 

ficariam abertas no metrô, não havia necessidade de informar o itinerário, mas havia 

necessidade de informar o itinerário com algumas horas de antecedência, havia policiais 

identificados para negociação.  Agora, é uma aproximação do Ministério Público com o 

Poder Executivo que não está nos manuais. Que é possível, se fez. E que você só faz se 

tiver a porta aberta para o diálogo... (risos) 

 

M: E o senhor acha que o Plano Geral melhora o Ministério Público?  

 

P7: Melhora. Melhora porque talvez seja o único instrumento capaz de garantir eficácia 

social para a ação e com uniformidade de atuação. Olha, não adianta nada ter uma ilha 

de excelência na área da saúde numa determinada região do Estado, e na região vizinha 
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omissão, descaso, porque lá a prioridade não foi essa. Eu acho que não. Eu acho que a 

experiência virtuosa acaba influenciando bem. Por isso que eu gosto. 

 

M: Depois vem um ato que regulamenta especificamente o Plano Geral, que prevê a 

eleição de delegados e tal. Mas foi criado algum mecanismo de acompanhamento do 

Plano Geral? 

 

P7: Foi, os Centros de Apoio, salvo engano. O Núcleo de Políticas Públicas, os Centros 

de Apoio e as subprocuradorias é que ficaram incumbidos de executar. A Escola 

Superior também, que ali envolvia a execução de cursos, palestras, eventos, enfim. 

Havia obrigações para todo o mundo. 

 

M: Acho que é isso. Só mais uma coisa: o que me preocupa essa questão da política 

institucional e a independência funcional...  

 

P7: Eu acho que a independência funcional ela é uma garantia do Ministério Público. 

Ao promotor cabe manejar o seu conhecimento técnico para fazer aquilo que o 

Ministério Público é obrigado. Que não age contra a lei. Não é salvo conduto ao 

promotor, não é autorização para atuação personalista. E eu condeno veementemente 

qualquer forma de bedelismo no Ministério Público, não há espaço para amadorismo. A 

independência funcional ela é... Curioso, né? Ela decorre do princípio do devido 

processo legal, eu acho, a exemplo do juiz natural, mas em uma perspectiva de direitos 

do cidadão. Muito mais do que de direito e de prerrogativa de membros. É o cidadão 

não vir a ser processado ou acusado por alguém que não esteja motivado só 

conhecimento técnico, sabe, jamais por imposição da instituição ou por um preconceito 

ideológico... 

 

M: Partidário... 

 

P7: Político, partidário. É por isso que independência funcional ela decorre do devido 

processo legal, como um direito do cidadão. Agora, o Plano Geral de Atuação ele tem 

um propósito, tem a ambição de organizar o Ministério Público. De definir, redefinir 

espaços de atuação e de qualificar. O grande problema do Judiciário, do MP, é que 

tenha resultado concreto, eficácia social daquilo que fazemos. Eficácia social daquilo 
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que fazemos. E para que tenha eficácia social daquilo que fazemos é preciso que 

saibamos o que estamos fazendo. É isso. 

 

M: Obrigada!  

 

P7: Nada, estamos sempre às ordens. 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 
1999 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Defesa do patrimônio público, com repressão concomitantemente da prática de atos de improbidade 

administrativa 

 
Externa 

 
Executivo 

 
1999 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Iniciativas voltadas ao aprimoramento da qualidade dos serviços públicos em geral, especialmente nas áreas da 

saúde e da conservação de estradas, visando à prevenção de acidentes 

 
Indefinida 

 

 

 

1999 

 

 
Habitação e 

Urbanismo 

Na esfera dos assentamentos coletivos para fins urbanos (moradia, lazer, comércio, indústria), como os 

parcelamentos do solo (loteamentos e dsmembramentos), inclusive na forma de conjuntos habitacionais, e os 

condomínios e incorporações imobiliárias, feitos individualmente ou de maneira coletiva (associações ou 

cooperativas habitacionais): 1.1. atuação preventiva no combate aos empreendimentos clandestinos (não 

aprovados e/ ou não registrados), em especial nas áreas de proteção ambiental; 

 

 

Externa 

 

 

Outros 

 

 

 

1999 

 

 

 
Habitação e 

Urbanismo 

Na esfera dos assentamentos coletivos para fins urbanos (moradia, lazer, comércio, indústria), como os 

parcelamentos do solo (loteamentos e desmembramentos), inclusive na forma de conjuntos habitacionais, e os 

condomínios e incorporações imobiliárias, feitos individualmente ou de maneira coletiva (associações ou 

cooperativas habitacionais): 1.2. atuação saneadora buscando a realização dos empreendimentos sob aspecto 

administrativo (aprovações), urbanístico (obras) e registrário (registro imobiliário), exigindo dos cartórios 

prediais, quanto aos loteamentos aprovados e registrados, a relação daqueles que não tenham apresentado o termo 

de verificação de obras expedido pela Municipalidade, obrigando o loteador a executar as obras de infraestrutura 

 

 

 

Externa 

 

 

 

Outros 

 

1999 

 

Habitação e 

Urbanismo 

Observância das normas urbanísticas pelo Poder Público e particulares, na execução de obras e no exercício de 

atividades, em consonância com as leis de uso, ocupação e parcelamento do solo, com a legislação de 

zoneamento e com o plano diretor, pugnando pela elaboração deste nos casos em que é obrigatório (artigo 182, § 

1º, da Constituição da República) 

 

Externa 

 

Executivo 

 

 
1999 

 

Habitação e 

Urbanismo 

Tutela dos bens de uso comum do povo (espaços livres, praças, áreas verdes, sistemas de lazer e recreio, vias de 

circulação, logradouros de loteamentos, praias etc.), impedindo alienações ilegais, a privatização de seu uso ou a 

tolerância do Poder Público com a ocupação irregular (invasões), postulando pela urbanização das áreas públicas 

para o desempenho das atividades urbanísticas, como recreação e lazer, essenciais à qualidade de vida do meio 

ambiente urbano ou construído 

 

 
Externa 

 

 
Executivo 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 

 

 
1999 

 

 

Habitação e 

Urbanismo 

Tutela pelo direito indisponível à higiene, à vida e à segurança nas edificações públicas ou particulares (conjuntos 

habitacionais verticalizados, condomínios, habitações subnormais, prédios de repartições públicas etc.), nas obras 

de arte (túneis, pontes, viadutos etc.) e em outros locais de concentração e circulação de pessoas e veículos 

automotores (clubes, teatros, cinemas, casas de espetáculos, "shopping centers" etc.), exigindo a observância das 

normas sanitárias, de construção e de segurança (em especial o aparelhamento das edificações coletivas com 

equipamentos de prevenção e combate a incêndio) 

 

 

 
Externa 

 

 

 
Executivo 

 

1999 

 

Meio Ambiente 

Proteção, preservação e recuperação dos recursos hídricos, por ação regional integrada das Promotorias de 

Justiça do Meio Ambiente, atendendo, prioritariamente, aos seguintes aspectos: a) proteção e recuperação das 

áreas de preservação permanente situadas ao longo das faixas marginais dos cursos d'água; 

 

Externa 

 

Outros 

 
1999 

 
Meio Ambiente 

Proteção, preservação e recuperação dos recursos hídricos, por ação regional integrada das Promotorias de 

Justiça do Meio Ambiente, atendendo, prioritariamente, aos seguintes aspectos: b) combate à ocupação ou uso 

indevido de áreas de proteção de mananciais; 

 
Externa 

 
Outros 

 

1999 

 

Meio Ambiente 

Proteção, preservação e recuperação dos recursos hídricos, por ação regional integrada das Promotorias de 

Justiça do Meio Ambiente, atendendo, prioritariamente, aos seguintes aspectos: c) prevenção e combate à 

poluição por efluentes industriais, resíduos sólidos industriais e domésticos e esgotos domésticos 

 

Externa 

 

Executivo 

1999 Meio Ambiente Proteção, preservação e recuperação da Mata Atlântica e ecossistemas associados Externa Outros 

 

1999 

 

Meio Ambiente 

Combate a práticas rurais anti-ambientais, com ênfase especial na reposição das áreas de preservação 

permanente e reserva legal, na prevenção e repressão ao uso irregular de agrotóxicos e fertilizantes e na 

repressão às queimadas de cana de açúcar 

 

Externa 

 

Outros 

1999 Meio Ambiente Proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural e sua recuperação Externa Outros 

 
1999 

 
Meio Ambiente 

Controle da poluição, especialmente atmosférica, combatendo-se prioritariamente a emissão de efluentes 

industriais e veiculares 

 
Externa 

 
Outros 

1999 Meio Ambiente Segurança dos meios de transporte de cargas perigosas Externa Outros 

1999 Meio Ambiente 
Criação e implantação do Grupo Especial de Mineração, para controle da atividade de mineração, 

especialmente as degradadoras dos rios com sua flora e fauna associados 
Interna Organização 

1999 Meio Ambiente 
Implementação da atuação integrada entre Promotorias de Justiça do Meio Ambiente e entre estas e o 

Ministério Público Federal, em questões de interesse comum 
Interna Organização 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 
1999 

 
Meio Ambiente 

Atuação intensificada nas desapropriações ambientais, coibindo abusos e distorções geradores de indenizações 

abusivas e extravagantes, colocando em risco a intervenção estatal na proteção do meio ambiente 

 
Externa 

 
Outros 

 

1999 

 

Meio Ambiente 

Instituição de inquéritos civis destinados à coleta preliminar de informações técnicas e gerais, inclusive oitiva de 

especialistas de reconhecida habilitação, relativos a interesses dos grupos especiais temáticos constituídos, para 

subsídio das investigações promovidas pelos órgãos de execução 

 

Interna 

 

Estudo 

1999 Meio Ambiente 
Aprimoramento profissional dos Promotores de Justiça do Meio Ambiente, através da realização de cursos, 

palestras, seminários e congressos 
Interna Estudo 

1999 Meio Ambiente Atualização do Manual de Atuação dos Promotores de Justiça do Meio Ambiente Interna Estudo 

 
1999 

 
Meio Ambiente 

Formação de Grupos de Trabalho Especiais para acompanhamento legislativo e da normatização administrativa, 

para formulação de propostas e sugestões ao Ministério Público relativas à matéria ambiental 

 
Interna 

 
Lobby 

1999 Meio Ambiente 
Efetiva implantação das Promotorias de Justiça Regionais, organizadas segundo o critério de ecossistemas 

associados (já em funcionamento no Vale da Ribeira e no Litoral Norte) 
Interna Organização 

 
1999 

 
Meio Ambiente 

Integração entre a atuação cível e criminal, enquanto não concentradas as atribuições ambientais, tendo 

em conta a implementação da defesa do meio ambiente na esfera penal, pela Lei nº 9.605/98 

 
Interna 

 
Organização 

 

 
2000 

 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Defesa do Patrimônio Público e da probidade administrativa, com a repressão, concomitante ou não, a atos que 

atentem contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: a) burla ao princípio da licitação e à 

competição: superfaturamento, cartelização, fracionamento, aditamentos sucessivos, dispensa, inexigibilidade ou 

ausência de licitação, respeito aos limites, alteração contratual etc. 

 

 
Externa 

 

 
Executivo 

 
2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Defesa do Patrimônio Público e da probidade administrativa, com a repressão, concomitante ou não, a atos que 

atentem contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: b) desvio de verba pública e gastos 

indevidos 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Defesa do Patrimônio Público e da probidade administrativa, com a repressão, concomitante ou não, a atos que 

atentem contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: c) desvio de finalidade e desvio de 

poder 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Defesa do Patrimônio Público e da probidade administrativa, com a repressão, concomitante ou não, a atos que 

atentem contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: d) bens públicos: doação, desafetação 

de áreas públicas, fraude na desapropriação 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Defesa do Patrimônio Público e da probidade administrativa, com a repressão, concomitante ou não, a atos que 

atentem contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: e) redução do número de vereadores e 

princípio da proporcionalidade 

 
Externa 

 
Outros 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 
2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Defesa do Patrimônio Público e da probidade administrativa, com a repressão, concomitante ou não, a atos que 

atentem contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: f) remunerações recebidas a maior por 

agentes públicos 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Defesa do Patrimônio Público e da probidade administrativa, com a repressão, concomitante ou não, a atos que 

atentem contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: g) burla ao princípio do concurso 

público 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Defesa do Patrimônio Público e da probidade administrativa, com a repressão, concomitante ou não, a atos que 

atentem contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: h) enriquecimento ilícito e imoralidade 

administrativa 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Defesa do Patrimônio Público e da probidade administrativa, com a repressão, concomitante ou não, a atos que 

atentem contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: i) combate ao nepotismo 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Medidas para o aprimoramento e regularidade dos serviços públicos em geral, notadamente: 2.1) Saúde Pública: 

a) combate à falsificação de medicamentos 

 
Externa 

 
Outros 

 
2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Medidas para o aprimoramento e regularidade dos serviços públicos em geral, notadamente: 2.1) Saúde Pública: 

b) manutenção dos serviços essenciais e indispensáveis à população 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Medidas para o aprimoramento e regularidade dos serviços públicos em geral, notadamente: 2.1) Saúde Pública: 

c) preservação da qualidade na prestação de serviços de saúde 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Medidas para o aprimoramento e regularidade dos serviços públicos em geral, notadamente: 2.1) Saúde Pública: 

d) combate à fraude e ao desvio de verbas 

 
Externa 

 
Executivo 

 

2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Medidas para o aprimoramento e regularidade dos serviços públicos em geral, notadamente: 2.1) Saúde Pública: 

e) cooperação técnica e operacional com a Secretaria Estadual da Saúde no intercâmbio de informações na área 

de transplantes de órgãos - acompanhamento e fiscalização da obediência ao cadastro técnico de receptores 

 

Externa 

 

Executivo 

 
2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Medidas para o aprimoramento e regularidade dos serviços públicos em geral, notadamente: 2.1) Saúde Pública: 

f) adoção de medidas no sentido de prover à população acesso a serviços de saúde de forma igualitária, evitando- 

se qualquer ação discriminatória 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Medidas para o aprimoramento e regularidade dos serviços públicos em geral, notadamente: 2.2) Serviços 

concedidos e permitidos: a) privatizações e terceirizações 

 
Externa 

 
Executivo 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 
2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Medidas para o aprimoramento e regularidade dos serviços públicos em geral, notadamente: 2.2) Serviços 

concedidos e permitidos: b) eficácia e qualidade dos serviços prestados à população 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Medidas para o aprimoramento e regularidade dos serviços públicos em geral, notadamente: 2.2) Serviços 

concedidos e permitidos: c) cobranças ilegais de taxas para prestação dos serviços públicos 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Medidas para o aprimoramento e regularidade dos serviços públicos em geral, notadamente: 2.2) Serviços 

concedidos e permitidos: d) obediência ao princípio da licitação 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Aprimoramento Institucional: a) reuniões com os diversos órgãos de execução para discussão de temas em 

evidência 

 
Interna 

 
Estudo 

 
2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Aprimoramento Institucional: b) acompanhamento dos processos junto às instâncias superiores e divulgação de 

decisões sobre temas polêmicos 

 
Interna 

 
Estudo 

 
2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Aprimoramento Institucional: c) acompanhamento legislativo para atualização e aprimoramento instrumental das 

iniciativas 

 
Interna 

 
Lobby 

 
2000 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Aprimoramento Institucional: d) realização de eventos com o objetivo de aproximação do Ministério Público com 

a sociedade e divulgação para conhecimento das iniciativas na área da cidadania 

 
Interna 

 
Organização 

 

 

 

 
2000 

 

 

 

Habitação e 

Urbanismo 

Na esfera dos assentamentos coletivos para fins urbanos (moradia, lazer, comércio, indústria), como os 

parcelamentos do solo (loteamentos e desmembramentos), inclusive na forma de conjuntos habitacionais, e os 

condomínios e incorporações imobiliárias, feitos individualmente ou de maneira coletiva (associações ou 

cooperativas habitacionais): 1.1) atuação preventiva no combate aos empreendimentos clandestinos (não 

aprovados e/ou não registrados), também em especial nas áreas de proteção ambiental, mediante: a) intercâmbio 

com os órgãos públicos, incentivando a fiscalização e exigindo a adoção de medidas administrativas próprias do 

poder de polícia (notificações, multas, embargos, interdições, apreensões, demolições etc.), apontando a 

responsabilidade dos agentes e servidores públicos omissos, inclusive por improbidade administrativa 

 

 

 

 
Externa 

 

 

 

 
Executivo 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 

 

 

 
2000 

 

 

 

Habitação e 

Urbanismo 

Na esfera dos assentamentos coletivos para fins urbanos (moradia, lazer, comércio, indústria), como os 

parcelamentos do solo (loteamentos e desmembramentos), inclusive na forma de conjuntos habitacionais, e os 

condomínios e incorporações imobiliárias, feitos individualmente ou de maneira coletiva (associações ou 

cooperativas habitacionais): 1.1) atuação preventiva no combate aos empreendimentos clandestinos (não 

aprovados e/ou não registrados), também em especial nas áreas de proteção ambiental, mediante: b) orientação e 

conscientização da população, através da imprensa, do atendimento ao público ou de outra 

forma de comunicação coletiva, sobre as conseqüências dos empreendimentos clandestinos, promovendo também 

a defesa dos adquirentes de lotes e unidades habitacionais 

 

 

 

 
Interna 

 

 

 

 
Organização 

 

 

 

 

 
2000 

 

 

 

 
 

Habitação e 

Urbanismo 

Na esfera dos assentamentos coletivos para fins urbanos (moradia, lazer, comércio, indústria), como os 

parcelamentos do solo (loteamentos e desmembramentos), inclusive na forma de conjuntos habitacionais, e os 

condomínios e incorporações imobiliárias, feitos individualmente ou de maneira coletiva (associações ou 

cooperativas habitacionais): 1.1) atuação preventiva no combate aos empreendimentos clandestinos (não 

aprovados e/ou não registrados), também em especial nas áreas de proteção ambiental, mediante: c) integração 

com a atividade policial e a Promotoria Criminal, com o intercâmbio de informações e de provas colhidas na 

instrução de inquéritos civis e policiais, de modo a agilizar a persecução penal, municiar a autoridade policial e o 

órgão de execução criminal para a adoção de medidas cautelares específicas (prisão em flagrante dos agentes, 

busca e apreensão de bens empregados na execução dos empreendimentos clandestinos, etc.), bem como 

aparelhar as ações civis públicas 

 

 

 

 

 
Interna 

 

 

 

 

 
Organização 

 

 

 

 
2000 

 

 

 

Habitação e 

Urbanismo 

Na esfera dos assentamentos coletivos para fins urbanos (moradia, lazer, comércio, indústria), como os 

parcelamentos do solo (loteamentos e desmembramentos), inclusive na forma de conjuntos habitacionais, e os 

condomínios e incorporações imobiliárias, feitos individualmente ou de maneira coletiva (associações ou 

cooperativas habitacionais): 1.1) atuação preventiva no combate aos empreendimentos clandestinos (não 

aprovados e/ou não registrados), também em especial nas áreas de proteção ambiental, mediante: d) orientação 

aos cartórios de registro de imóveis e tabelionatos para a imediata comunicação à Promotoria de Justiça e à 

Prefeitura acerca da lavratura e registro de escrituras de frações ideais seqüenciais de imóveis que, 

fraudulentamente, dissimulam a implantação de loteamentos com fins urbanos (lazer) em zona rural 

 

 

 

 
Externa 

 

 

 

 
Outros 



Anexo III - Classificação das metas dos Planos Gerais de Atuação (1999-2016) 

164 

 

 

 

 

 
Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 

 

 

 
2000 

 

 

 

Habitação e 

Urbanismo 

Na esfera dos assentamentos coletivos para fins urbanos (moradia, lazer, comércio, indústria), como os 

parcelamentos do solo (loteamentos e desmembramentos), inclusive na forma de conjuntos habitacionais, e os 

condomínios e incorporações imobiliárias, feitos individualmente ou de maneira coletiva (associações ou 

cooperativas habitacionais): 1.1) atuação preventiva no combate aos empreendimentos clandestinos (não 

aprovados e/ou não registrados), também em especial nas áreas de proteção ambiental, mediante: e) atuação 

integrada regional entre as Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo, de modo a implementar estratégias 

para a solução de problemas comuns, especialmente nas regiões que tenham afinidades de ordem sócio- 

econômica, geográfica, urbanística ou ambiental 

 

 

 

 
Interna 

 

 

 

 
Organização 

 

 

 

2000 

 

 

 
Habitação e 

Urbanismo 

Na esfera dos assentamentos coletivos para fins urbanos (moradia, lazer, comércio, indústria), como os 

parcelamentos do solo (loteamentos e desmembramentos), inclusive na forma de conjuntos habitacionais, e os 

condomínios e incorporações imobiliárias, feitos individualmente ou de maneira coletiva (associações ou 

cooperativas habitacionais): 1.1) atuação preventiva no combate aos empreendimentos clandestinos (não 

aprovados e/ou não registrados), também em especial nas áreas de proteção ambiental, mediante: f) ajuizamento 

de ações tendentes a paralisar as atividades ilícitas, inclusive em face das pessoas físicas e jurídicas que, de algum 

modo, concorreram para a prática (v.g., imobiliárias, corretores de imóveis, engenheiros, arquitetos, dirigentes de 

associações etc.) 

 

 

 

Externa 

 

 

 

Outros 

 

 

 
2000 

 

 

Habitação e 

Urbanismo 

Na esfera dos assentamentos coletivos para fins urbanos (moradia, lazer, comércio, indústria), como os 

parcelamentos do solo (loteamentos e desmembramentos), inclusive na forma de conjuntos habitacionais, e os 

condomínios e incorporações imobiliárias, feitos individualmente ou de maneira coletiva (associações ou 

cooperativas habitacionais): 1.2) atuação saneadora visando à regularização dos empreendimentos sob o aspecto 

administrativo (aprovações), urbanístico (obras) e registrário (registro imobiliário do projeto e contratos): a) 

estimulando a atuação conjunta entre o Poder Público municipal e as formas associativas das comunidades 

interessadas (associações de bairro, e.g.) 

 

 

 
Externa 

 

 

 
Executivo 

 

 

 

 
2000 

 

 

 

Habitação e 

Urbanismo 

Na esfera dos assentamentos coletivos para fins urbanos (moradia, lazer, comércio, indústria), como os 

parcelamentos do solo (loteamentos e desmembramentos), inclusive na forma de conjuntos habitacionais, e os 

condomínios e incorporações imobiliárias, feitos individualmente ou de maneira coletiva (associações ou 

cooperativas habitacionais): 1.2) atuação saneadora visando à regularização dos empreendimentos sob o aspecto 

administrativo (aprovações), urbanístico (obras) e registrário (registro imobiliário do projeto e contratos): b) 

exigindo dos cartórios de registro de imóveis, quanto aos loteamentos aprovados e registrados, a relação daqueles 

que não tenham apresentado o termo de verificação de obras expedido pela Municipalidade, obrigando o loteador 

a executar as obras de infra-estrutura 

 

 

 

 
Externa 

 

 

 

 
Outros 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 

 
2000 

 

Habitação e 

Urbanismo 

Pugnar pela observância, tanto pelo Poder Público quanto pelos particulares, das normas urbanísticas na 

aprovação, licenciamento e execução de obras e no exercício de atividades, em consonância com as leis de uso, 

ocupação e parcelamento do solo, com a legislação de zoneamento e com o plano diretor, pugnando pela 

elaboração deste nos casos em que é obrigatório (artigo 182, § 1º, da Constituição Federal; artigo 181, § 1º, da 

Constituição Estadual) 

 

 
Externa 

 

 
Executivo 

 

 

2000 

 

 
Habitação e 

Urbanismo 

Tutela dos bens de uso comum do povo (espaços livres, praças, áreas verdes, sistemas de lazer e recreio, vias de 

circulação, logradouros de loteamentos, praias etc.), impedindo alienações ilegais, a privatização de seu uso ou a 

tolerância do Poder Público com a ocupação irregular (invasões), postulando pela urbanização das áreas públicas, 

para o desempenho das atividades urbanísticas, como recreação e lazer, essenciais à qualidade de vida do meio 

urbano ou construído e à diminuição da violência urbana 

 

 

Externa 

 

 

Executivo 

 

 

2000 

 

 
Habitação e 

Urbanismo 

Tutela do direito indisponível à higiene, à vida e à segurança nas edificações públicas ou particulares 

(conjuntos habitacionais verticalizados, condomínios, habitações subnormais, prédios de repartições públicas 

etc.), nas obras de arte (túneis, pontes, viadutos etc.) e outros locais de concentração e circulação de pessoas 

(clubes, teatros, cinemas, casas de espetáculos, "shopping centers" etc.), exigindo a observância das normas 

sanitárias, de construção e de segurança (em especial o aparelhamento das edificações coletivas com 

equipamentos de prevenção e combate a incêndios) 

 

 

Externa 

 

 

Executivo 

 
2000 

 
Meio Ambiente 

Recursos hídricos: recuperação, melhoria e proteção da qualidade das águas, com ênfase nos seguintes 

aspectos: a) proteção e recomposição da vegetação de preservação permanente 

 
Externa 

 
Outros 

 
2000 

 
Meio Ambiente 

Recursos hídricos: recuperação, melhoria e proteção da qualidade das águas, com ênfase nos seguintes aspectos: 

b) combate à ocupação e uso indevido de áreas de proteção de mananciais, inclusive subterrâneos 

 
Externa 

 
Outros 

 
2000 

 
Meio Ambiente 

Recursos hídricos: recuperação, melhoria e proteção da qualidade das águas, com ênfase nos seguintes aspectos: 

c) controle da poluição provocada por efluentes industriais, esgotos domésticos, resíduos sólidos, etc. 

 
Externa 

 
Outros 

 
2000 

 
Meio Ambiente 

Mata Atlântica: proteção e recomposição da Mata Atlântica e Ecossistemas associados, com ênfase nos seguintes 

aspectos: a) combate à supressão de vegetação típica do domínio da Mata Atlântica e ecossistemas associados 

 
Externa 

 
Outros 

 
2000 

 
Meio Ambiente 

Mata Atlântica: proteção e recomposição da Mata Atlântica e Ecossistemas associados, com ênfase nos seguintes 

aspectos: b) combate à expansão urbana desordenada em áreas próximas a maciços florestais e ecossistemas 

associados 

 
Externa 

 
Outros 

 
2000 

 
Meio Ambiente 

Mata Atlântica: proteção e recomposição da Mata Atlântica e Ecossistemas associados, com ênfase nos seguintes 

aspectos: c) defesa das unidades de conservação do Estado, impedindo sua descaracterização e alteração ou a 

perda dos atributos naturais que justificaram a sua criação 

 
Externa 

 
Executivo 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 
2000 

 
Meio Ambiente 

Práticas rurais anti-ambientais: compatibilizar o desenvolvimento da atividade agropecuária com a 

preservação da qualidade ambiental, enfatizando os seguintes aspectos: a) proteção da flora, fauna, recursos 

hídricos (inclusive águas subterrâneas), solo e ar. 

 
Externa 

 
Outros 

 
2000 

 
Meio Ambiente 

Práticas rurais anti-ambientais: compatibilizar o desenvolvimento da atividade agropecuária com a com a 

preservação da qualidade ambiental, enfatizando os seguintes aspectos: b) combate ao emprego de fogo nas 

práticas rurais, notadamente como método de colheita da cana-deaçúcar 

 
Externa 

 
Outros 

 
2000 

 
Meio Ambiente 

Práticas rurais anti-ambientais: compatibilizar o desenvolvimento da atividade agropecuária com a com a 

preservação da qualidade ambiental, enfatizando os seguintes aspectos: c) reposição da vegetação das áreas de 

preservação permanente e reserva legal 

 
Externa 

 
Outros 

 
2000 

 
Meio Ambiente 

Práticas rurais anti-ambientais: compatibilizar o desenvolvimento da atividade agropecuária com a com a 

preservação da qualidade ambiental, enfatizando os seguintes aspectos: d) prevenção e repressão ao uso irregular 

de agrotóxicos e fertilizantes 

 
Externa 

 
Outros 

 

2000 

 

Meio Ambiente 

Práticas rurais anti-ambientais: compatibilizar o desenvolvimento da atividade agropecuária com a com a 

preservação da qualidade ambiental, enfatizando os seguintes aspectos: e) combate do emprego de resíduos 

industriais potencialmente poluidores ou contaminados como micronutrientes para uso agrícola 

 

Externa 

 

Outros 

 
2000 

 
Meio Ambiente 

Mineração: controle e mitigação dos impactos ambientais decorrentes da atividade mineradora, com especial 

destaque para os seguintes aspectos: a) repressão e controle das atividades mineradoras clandestinas 

 
Externa 

 
Outros 

 

2000 

 

Meio Ambiente 

Mineração: controle e mitigação dos impactos ambientais decorrentes da atividade mineradora, com especial 

destaque para os seguintes aspectos: b) exigência da efetiva recuperação das áreas degradadas através do 

cumprimento dos PRADs (Planos de 

Recuperação das Áreas Degradadas) 

 

Externa 

 

Outros 

2000 Meio Ambiente 
Mineração: controle e mitigação dos impactos ambientais decorrentes da atividade mineradora, com especial 

destaque para os seguintes aspectos: c) controle das fontes de poluição (água, ar e solo) 
Externa Outros 

 
2000 

 
Meio Ambiente 

Mineração: controle e mitigação dos impactos ambientais decorrentes da atividade mineradora, com especial 

destaque para os seguintes aspectos: d) proteção e recuperação das áreas de preservação permanente e averbação 

da reserva legal 

 
Externa 

 
Outros 

2000 Meio Ambiente 
Mineração: controle e mitigação dos impactos ambientais decorrentes da atividade mineradora, com especial 

destaque para os seguintes aspectos: e) proteção da fauna e ecossistemas atingidos 
Externa Outros 

2000 Meio Ambiente 
Controle da poluição: adequação das fontes de poluição à legislação ambiental, preservando a saúde da 

população, com especial destaque para: a) lixo urbano 
Externa Executivo 

2000 Meio Ambiente 
Controle da poluição: adequação das fontes de poluição à legislação ambiental, preservando a saúde da 

população, com especial destaque para: b) esgotos domésticos 
Externa Executivo 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

2000 Meio Ambiente 
Controle da poluição: adequação das fontes de poluição à legislação ambiental, preservando a saúde da 

população, com especial destaque para: c) efluentes e resíduos industriais 
Externa Outros 

 
2000 

 
Meio Ambiente 

Controle da poluição: adequação das fontes de poluição à legislação ambiental, preservando a saúde da 

população, com especial destaque para: d) fontes móveis de poluição e segurança no transporte de cargas 

perigosas 

 
Externa 

 
Outros 

2000 Meio Ambiente 
Controle da poluição: adequação das fontes de poluição à legislação ambiental, preservando a saúde da 

população, com especial destaque para: e) poluição atmosférica 
Indefinida  

 
2000 

 
Meio Ambiente 

Controle da poluição: adequação das fontes de poluição à legislação ambiental, preservando a saúde da 

população, com especial destaque para: f) fiscalização de atividades potencialmente causadoras de poluição não 

sujeitas, por equívoco de interpretação legislativa, a licenciamento ambiental 

 
Externa 

 
Outros 

 

2000 

 

Meio Ambiente 

Aprimoramento institucional: criação e consolidação de mecanismos de interação dos órgãos de execução e 

otimização dos recursos de suporte à atividade fim, com especial destaque para os seguintes aspectos: a) reuniões 

periódicas dos Grupos Especiais de Promotores de Justiça (Mata Atlântica, Recursos Hídricos, Controle da 

Poluição, Práticas Rurais Anti-ambientais e Mineração) 

 

Interna 

 

Organização 

 

2000 

 

Meio Ambiente 

Aprimoramento institucional: criação e consolidação de mecanismos de interação dos órgãos de execução e 

otimização dos recursos de suporte à atividade fim, com especial destaque para os seguintes aspectos: b) 

implantação e consolidação dos Grupos Regionais de Promotores de Justiça do Meio Ambiente 

 

Interna 

 

Organização 

 

2000 

 

Meio Ambiente 

Aprimoramento institucional: criação e consolidação de mecanismos de interação dos órgãos de execução e 

otimização dos recursos de suporte à atividade fim, com especial destaque para os seguintes aspectos: c) 

aprimoramento funcional e dos serviços de apoio dos Assistentes Técnicos do CAO 

 

Interna 

 

Organização 

 

2000 

 

Meio Ambiente 

Aprimoramento institucional: criação e consolidação de mecanismos de interação dos órgãos de execução e 

otimização dos recursos de suporte à atividade fim, com especial destaque para os seguintes aspectos: d) atuação 

integrada dos Promotores de Justiça do Meio Ambiente, por bacias hidrográficas 

 

Interna 

 

Organização 

 

2000 

 

Meio Ambiente 

Aprimoramento institucional: criação e consolidação de mecanismos de interação dos órgãos de execução e 

otimização dos recursos de suporte à atividade fim, com especial destaque para os seguintes aspectos: e) atuação 

integrada com o Ministério Público Federal, em questões de interesse comum 

 

Interna 

 

Organização 

 
2000 

 
Meio Ambiente 

Aprimoramento institucional: criação e consolidação de mecanismos de interação dos órgãos de execução e 

otimização dos recursos de suporte à atividade fim, com especial destaque para os seguintes aspectos: f) efetiva 

implantação das Promotorias de Justiça Regionais por ecossistemas 

 
Interna 

 
Organização 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 

2000 

 

Meio Ambiente 

Aprimoramento institucional: criação e consolidação de mecanismos de interação dos órgãos de execução e 

otimização dos recursos de suporte à atividade fim, com especial destaque para os seguintes aspectos: g) maior 

interação com os órgãos de controle e fiscalização ambientais do Estado e da União 

 

Interna 

 

Organização 

 

2000 

 

Meio Ambiente 

Aprimoramento institucional: criação e consolidação de mecanismos de interação dos órgãos de execução e 

otimização dos recursos de suporte à atividade fim, com especial destaque para os seguintes aspectos: h) 

acompanhamento legislativo, visando o aprimoramento do instrumental legal de proteção ambiental 

 

Interna 

 

Lobby 

 

2000 

 

Meio Ambiente 

Aprimoramento institucional: criação e consolidação de mecanismos de interação dos órgãos de execução e 

otimização dos recursos de suporte à atividade fim, com especial destaque para os seguintes aspectos: i) 

aprimoramento profissional dos Promotores de Justiça do Meio Ambiente, através da realização de cursos, 

palestras, seminários e congressos 

 

Interna 

 

Estudo 

 

 
2000 

 

 
Meio Ambiente 

Aprimoramento institucional: criação e consolidação de mecanismos de interação dos órgãos de execução e 

otimização dos recursos de suporte à atividade fim, com especial destaque para os seguintes aspectos: j) atuação 

intensificada nas desapropriações ambientais, coibindo abusos e distorções geradores de indenizações 

extravagantes e ilícitas, colocando em risco a proteção efetiva do meio ambiente por parte do Estado 

 

 
Interna 

 

 
Organização 

 

2000 

 

Meio Ambiente 

Aprimoramento institucional: criação e consolidação de mecanismos de interação dos órgãos de execução e 

otimização dos recursos de suporte à atividade fim, com especial destaque para os seguintes aspectos: l) 

integração das áreas cível e criminal, tendo em conta as disposições da Lei nº 9.605/98, claramente voltadas para 

a recuperação do dano ambiental 

 

Interna 

 

Organização 

2000 Meio Ambiente 
Metas gerais: a) defesa do ordenamento jurídico ambiental através do combate à edição de normas contrárias à 

legislação ambiental 
Interna Lobby 

 
2000 

 
Meio Ambiente 

Metas gerais: b) exigência do respeito, pelos órgãos públicos, dos princípios e limites a que se refere o Código 

Florestal (Lei nº 4.771/65), no licenciamento de obras, empreendimentos e atividades compreendidas nos 

perímetros urbanos 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2000 

 
Meio Ambiente 

Metas gerais: c) exigência de que a recomposição da cobertura florestal seja efetivada com a utilização exclusiva 

de 

essências nativas, em caráter heterogêneo, respeitada a biodiversidade regional 

 
Externa 

 
Outros 

 

 
2001 

 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Defesa do patrimônio público e defesa da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem 

contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: a) burla ao princípio da licitação e à 

competição: superfaturamento, cartelização, fracionamento, aditamentos sucessivos, dispensa, inexigibilidade ou 

ausência de licitação, respeito aos limites, alteração contratual etc. 

 

 
Externa 

 

 
Executivo 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 

2001 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

 

Defesa do patrimônio público e defesa da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem 

contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: b) desvio de verba pública e gastos indevidos 

 

Externa 

 

Executivo 

 

2001 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

 

Defesa do patrimônio público e defesa da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem 

contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: c) desvio de finalidade e desvio de poder 

 

Externa 

 

Executivo 

 

2001 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Defesa do patrimônio público e defesa da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem 

contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: d) bens públicos: doação, desafetação de áreas 

públicas, fraude na desapropriação 

 

Externa 

 

Executivo 

 

2001 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Defesa do patrimônio público e defesa da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem 

contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: e) remunerações percebidas a mais por agentes 

públicos 

 

Externa 

 

Executivo 

 

2001 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

 

Defesa do patrimônio público e defesa da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem 

contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: f) burla ao princípio do concurso público 

 

Externa 

 

Executivo 

 

2001 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Defesa do patrimônio público e defesa da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem 

contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: g) enriquecimento ilícito e imoralidade 

administrativa 

 

Externa 

 

Executivo 

 
2001 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Defesa do patrimônio público e defesa da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem 

contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: h) combate ao nepotismo 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2001 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de saúde pública, 

principalmente quanto aos seguintes aspectos: a) combate à falsificação de medicamentos 

 
Externa 

 
Outros 

 
2001 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de saúde pública, 

principalmente quanto aos seguintes aspectos: b) manutenção dos serviços essenciais e indispensáveis à 

população 

 
Externa 

 
Executivo 



Anexo III - Classificação das metas dos Planos Gerais de Atuação (1999-2016) 

170 

 

 

 

 

 
Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 
2001 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de saúde pública, 

principalmente quanto aos seguintes aspectos: c) preservação da qualidade na prestação de serviços de saúde 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2001 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de saúde pública, 

principalmente quanto aos seguintes aspectos: d) combate à fraude e ao desvio de verbas 

 
Externa 

 
Executivo 

 

2001 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de saúde pública, 

principalmente quanto aos seguintes aspectos: e) cooperação técnica e operacional com a Secretaria de Estado da 

Saúde no intercâmbio de informações na área de transplante de órgãos - acompanhamento e fiscalização da 

obediência ao cadastro técnico de receptores 

 

Externa 

 

Executivo 

 
2001 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de saúde pública, 

principalmente quanto aos seguintes aspectos: f) adoção de medidas no sentido de prover à população acesso a 

serviços de saúde de forma igualitária, evitando-se qualquer ação discriminatória 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2001 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Medidas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de concessão e de permissão, 

notadamente quanto aos seguinte tópicos: a) privatizações e terceirizações 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2001 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Medidas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de concessão e de permissão, 

notadamente quanto aos seguinte tópicos: b) eficácia e qualidade dos serviços prestados à população 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2001 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Medidas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de concessão e de permissão, 

notadamente quanto aos seguinte tópicos: c) cobranças ilegais de taxas para prestação de serviços públicos 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2001 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Medidas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de concessão e de permissão, 

notadamente quanto aos seguinte tópicos: d) obediência ao princípio da licitação 

 
Externa 

 
Executivo 

 

 
2001 

 

Habitação e 

Urbanismo 

Parcelamento do solo urbano: atividade preventiva destinada à paralisação de parcelamentos clandestinos 

(loteamentos, desmembramentos, desdobros sucessivos e conjuntos habitacionais) e/ou realizados mediante 

fraudes consistentes na alienação de frações ideais para a implantação de chácaras, sítios de recreio ou ranchos, 

bem como à regularização de parcelamentos implantados sem obras de infra-estrutura urbana 

 

 
Externa 

 

 
Outros 

 

2001 

 

Habitação e 

Urbanismo 

Uso e ocupação do solo: preservação e urbanização das áreas públicas afetadas a atividades de lazer, 

recreação e usos institucionais, e respeito ao cumprimento das limitações urbanísticas expressas nas normas de 

zoneamento que regem o espaço urbano construído (nas unidades edilícias ou conjuntos de edificações) 

 

Externa 

 

Executivo 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

2001 
Habitação e 

Urbanismo 

Riscos urbanos: observância das normas relativas à segurança nos espaços urbanos fechados (edificações) e 

abertos (obras de arte: túneis, pontes, viadutos; e vias de circulação) 
Externa Executivo 

2001 Meio Ambiente 
Recuperação, melhoria e proteção da qualidade das águas, mediante: a) atuação integrada entre as Promotorias de 

Justiça do Meio Ambiente em cada bacia hidrográfica do Estado 
Interna Organização 

2001 Meio Ambiente 
Recuperação, melhoria e proteção da qualidade das águas, mediante: b) priorização da atividade preventiva, 

através de maior integração com os órgãos ambientais e comitês de bacias hidrográficas 
Interna Organização 

 
2001 

 
Meio Ambiente 

Recuperação, melhoria e proteção da qualidade das águas, mediante: c) exigência de efetivo cumprimento dos 

Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs), aprovados nos licenciamentos das atividades minerárias 

 
Externa 

 
Outros 

 

2001 

 

Meio Ambiente 

Adequação das fontes de poluição à legislação ambiental, preservando a saúde da população e os recursos 

naturais (solo, ar, água, fauna e flora), por meio da promoção de: a) maior integração com a CETESB, para a 

verificação e exigência do cumprimento das condições da licença ambiental, quanto ao destino final dos resíduos 

e efluentes industriais 

 

Externa 

 

Executivo 

 

2001 

 

Meio Ambiente 

Adequação das fontes de poluição à legislação ambiental, preservando a saúde da população e os recursos 

naturais (solo, ar, água, fauna e flora), por meio da promoção de: b) atuação integrada entre as Promotorias de 

Justiça de Meio Ambiente e órgãos ambientais, para soluções regionais de questões ligadas ao lixo doméstico 

 

Interna 

 

Organização 

2001 Meio Ambiente 
Proteção do solo, lençol freático e superficial, flora e fauna, através do combate ao uso inadequado de 

agrotóxicos, queimadas e outra práticas nocivas ao meio ambiente 
Externa Outros 

 

 
2002 

 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Defesa do patrimônio público e defesa da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem 

contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: a) burla ao princípio da licitação e à 

competição: superfaturamento, cartelização, fracionamento, aditamentos sucessivos, dispensa, inexigibilidade ou 

ausência de licitação, respeito aos limites, alteração contratual etc. 

 

 
Externa 

 

 
Executivo 

 

2002 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

 

Defesa do patrimônio público e defesa da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem 

contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: b) desvio de verba pública e gastos indevidos 

 

Externa 

 

Executivo 

 

2002 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

 

Defesa do patrimônio público e defesa da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem 

contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: c) desvio de finalidade e desvio de poder 

 

Externa 

 

Executivo 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 

2002 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Defesa do patrimônio público e defesa da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem 

contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: d) bens públicos: doação, desafetação de áreas 

públicas, fraude na desapropriação 

 

Externa 

 

Executivo 

 

2002 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Defesa do patrimônio público e defesa da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem 

contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: e) remunerações percebidas a mais por agentes 

públicos 

 

Externa 

 

Executivo 

 

2002 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

 

Defesa do patrimônio público e defesa da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem 

contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: f) burla ao princípio do concurso público 

 

Externa 

 

Executivo 

 

2002 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Defesa do patrimônio público e defesa da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem 

contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: g) enriquecimento ilícito e imoralidade 

administrativa 

 

Externa 

 

Executivo 

 
2002 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Defesa do patrimônio público e defesa da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem 

contra a Administração Pública, com ênfase nos seguintes temas: h) combate ao nepotismo 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2002 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de saúde pública, 

principalmente quanto aos seguintes aspectos: a) combate à falsificação de medicamentos 

 
Externa 

 
Outros 

 
2002 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de saúde pública, 

principalmente quanto aos seguintes aspectos: b) manutenção dos serviços essenciais e indispensáveis à 

população 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2002 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de saúde pública, 

principalmente quanto aos seguintes aspectos: c) preservação da qualidade na prestação de serviços de saúde 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2002 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de saúde pública, 

principalmente quanto aos seguintes aspectos: d) combate à fraude e ao desvio de verbas 

 
Externa 

 
Executivo 

 

2002 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de saúde pública, 

principalmente quanto aos seguintes aspectos: e) cooperação técnica e operacional com a Secretaria de Estado da 

Saúde no intercâmbio de informações na área de transplante de órgãos - acompanhamento e fiscalização da 

obediência ao cadastro técnico de receptores 

 

Externa 

 

Executivo 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 
2002 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de saúde pública, 

principalmente quanto aos seguintes aspectos: f) adoção de medidas no sentido de prover à população acesso a 

serviços de saúde de forma igualitária, evitando-se qualquer ação discriminatória 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2002 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Medidas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de concessão e de permissão, 

notadamente quanto aos seguinte tópicos: a) privatizações e terceirizações 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2002 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Medidas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de concessão e de permissão, 

notadamente quanto aos seguinte tópicos: b) eficácia e qualidade dos serviços prestados à população 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2002 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Medidas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de concessão e de permissão, 

notadamente quanto aos seguinte tópicos: c) cobranças ilegais de taxas para prestação de serviços públicos 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2002 

Direitos 

constitucionais do 

cidadão 

Medidas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de concessão e de permissão, 

notadamente quanto aos seguinte tópicos:  d) obediência ao princípio da licitação 

 
Externa 

 
Executivo 

 

 
2002 

 

Habitação e 

Urbanismo 

Parcelamento do solo urbano: atividade preventiva destinada à paralisação de parcelamentos clandestinos 

(loteamentos, desmembramentos, desdobros sucessivos e conjuntos habitacionais) e/ou realizados mediante 

fraudes consistentes na alienação de frações ideais para a implantação de chácaras, sítios de recreio ou ranchos, 

bem como à regularização de parcelamentos implantados sem obras de infra-estrutura urbana 

 

 
Externa 

 

 
Outros 

 

2002 

 

Habitação e 

Urbanismo 

Uso e ocupação do solo: preservação e urbanização das áreas públicas afetadas a atividades de lazer, 

recreação e usos institucionais, e respeito ao cumprimento das limitações urbanísticas expressas nas normas de 

zoneamento que regem o espaço urbano construído (nas unidades edilícias ou conjuntos de edificações) 

 

Externa 

 

Executivo 

 

 
2002 

 

Habitação e 

Urbanismo 

Observância das normas relativas à segurança nos espaços urbanos fechados (edificações) e abertos 

(obras de arte: túneis, pontes, viadutos; e vias de circulação), e divulgação e implementação do Estatuto da 

Cidade (Lei nº 10.257/01), notadamente de suas diretrizes e instrumentos, pugnando pela edição dos planos 

diretores municipais e acompanhando sua elaboração perante os Executivos e Câmaras Municipais 

 

 
Externa 

 

 
Executivo 

 
2002 

 
Meio Ambiente 

Proteção e recomposição da vegetação das áreas de preservação permanente, bem como combate à sua 

ocupação e uso indevido de áreas de preservação permanente 

 
Externa 

 
Outros 

 
2002 

 
Meio Ambiente 

Promoção de medidas que visem a compatibilizar o desenvolvimento da atividade agropecuária com a 

preservação da qualidade ambiental, com ênfase nos seguintes aspectos: a) proteção da flora, fauna, recursos 

hídricos (inclusive águas subterrâneas), solo e ar 

 
Externa 

 
Outros 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 

 
2002 

 

 
Meio Ambiente 

Promoção de medidas que visem a compatibilizar o desenvolvimento da atividade agropecuária com a 

preservação da qualidade ambiental, com ênfase nos seguintes aspectos: b) combate ao emprego de fogo nas 

práticas rurais, notadamente como método de colheita da cana-de açúcar, e de resíduos industriais potencialmente 

poluidores ou contaminados, como micronutrientes para uso agrícola e o lançamento de águas residuárias no solo 

sem controle ambiental adequado 

 

 
Externa 

 

 
Outros 

 
2002 

 
Meio Ambiente 

Promoção de medidas que visem a compatibilizar o desenvolvimento da atividade agropecuária com a 

preservação da qualidade ambiental, com ênfase nos seguintes aspectos: c) reposição da vegetação das áreas de 

preservação permanente e de reserva legal 

 
Externa 

 
Outros 

 
2002 

 
Meio Ambiente 

Promoção de medidas que visem a compatibilizar o desenvolvimento da atividade agropecuária com a 

preservação da qualidade ambiental, com ênfase nos seguintes aspectos: d) prevenção e repressão ao uso 

irregular de agrotóxicos e fertilizantes 

 
Externa 

 
Outros 

2002 Meio Ambiente 
Adequação das fontes de poluição à legislação ambiental, preservando a saúde da população, com especial 

destaque para: a) depósito clandestino de resíduos perigosos 
Externa Outros 

2002 Meio Ambiente 
Adequação das fontes de poluição à legislação ambiental, preservando a saúde da população, com especial 

destaque para: b) vazamentos em postos de combustíveis 
Externa Outros 

 
2002 

 
Meio Ambiente 

Adequação das fontes de poluição à legislação ambiental, preservando a saúde da população, com especial 

destaque para: c) poluição atmosférica comercial e industrial, bem como àquela oriunda das fontes móveis 

(veículos) 

 
Externa 

 
Outros 

2002 Meio Ambiente 
Adequação das fontes de poluição à legislação ambiental, preservando a saúde da população, com especial 

destaque para: d) controle da qualidade da água de abastecimento público 
Externa Executivo 

2002 Meio Ambiente 
Adequação das fontes de poluição à legislação ambiental, preservando a saúde da população, com especial 

destaque para: e) poluição sonora 
Indefinida  

2002 Meio Ambiente 
Adequação das fontes de poluição à legislação ambiental, preservando a saúde da população, com especial 

destaque para: f) destinação final dos resíduos doméstico, industrial e hospitalar 
Externa Executivo 

 

2002 

 

Meio Ambiente 

Adequação das fontes de poluição à legislação ambiental, preservando a saúde da população, com especial 

destaque para: g) fiscalização de atividades potencialmente causadoras de poluição não sujeitas, por 

interpretação 

legislativa, a licenciamento ambiental; com ênfase na poluição eletromagnética 

 

Externa 

 

Outros 

 

2003 

 

Cidadania 

Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem contra a 

Administração Pública, com relevo nos seguintes temas: a) burla ao princípio da licitação e à competição, 

superfaturamento, cartelização, fracionamento, aditamentos sucessivos, dispensa, inexigibilidade ou ausência de 

licitação, respeito aos limites, alteração contratual etc. 

 

Externa 

 

Executivo 

 
2003 

 
Cidadania 

Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem contra a 

Administração Pública, com relevo nos seguintes temas: b) desvio de verba pública e gastos indevidos 

 
Externa 

 
Executivo 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 
2003 

 
Cidadania 

Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem contra a 

Administração Pública, com relevo nos seguintes temas: c) bens públicos: doação, desafetação de áreas públicas, 

fraude nas desapropriações 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2003 

 
Cidadania 

Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem contra a 

Administração Pública, com relevo nos seguintes temas: d) remunerações recebidas a mais por agentes públicos 

 
Externa 

 
Executivo 

2003 Cidadania 
Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem contra a 

Administração Pública, com relevo nos seguintes temas: e) burla ao princípio do concurso 
Externa Executivo 

 
2003 

 
Cidadania 

Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem contra a 

Administração Pública, com relevo nos seguintes temas: f) enriquecimento ilícito e imoralidade administrativa 

 
Externa 

 
Executivo 

2003 Cidadania 
Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem contra a 

Administração Pública, com relevo nos seguintes temas: g) combate ao nepotismo 
Externa Executivo 

 
2003 

 
Cidadania 

Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem contra a 

Administração Pública, com relevo nos seguintes temas: h) desvio de finalidade e desvio de poder 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2003 

 
Cidadania 

Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, com a repressão a atos que atentem contra a 

Administração Pública, com relevo nos seguintes temas: i) organização de listagem de empresas proibidas de 

contratar com a Administração 

 
Interna 

 
Estudo 

2003 Cidadania 
Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de saúde pública, 

principalmente quanto aos seguintes aspectos: a) combate à falsificação de medicamentos 
Externa Outros 

 
2003 

 
Cidadania 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de saúde pública, 

principalmente quanto aos seguintes aspectos: b) manutenção dos serviços essenciais e indispensáveis à 

população 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2003 

 
Cidadania 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de saúde pública, 

principalmente quanto aos seguintes aspectos: c) preservação da qualidade na prestação dos serviços de saúde 

 
Externa 

 
Executivo 

2003 Cidadania 
Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de saúde pública, 

principalmente quanto aos seguintes aspectos: d) combate à fraude e desvio de verbas 
Externa Executivo 

 

2003 

 

Cidadania 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de saúde pública, 

principalmente quanto aos seguintes aspectos: e) fornecimento de medicamentos e tratamentos especializados 

pelo Estado - obediência ao "princípio da 

saúde integral" 

 

Externa 

 

Executivo 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 

2003 

 

Cidadania 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de saúde pública, 

principalmente quanto aos seguintes aspectos: f) cooperação técnica e operacional com a Secretaria de Estado da 

Saúde no intercâmbio de informações na área de transplantes de órgãos - acompanhamento e fiscalização de 

obediência do cadastro técnico de receptores 

 

Externa 

 

Executivo 

 

2003 

 

Cidadania 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de saúde pública, 

principalmente quanto aos seguintes aspectos: g) adoção de medidas no sentido de prover à população acesso aos 

serviços de saúde de forma igualitária, evitando-se qualquer ação discriminatória 

 

Externa 

 

Executivo 

2003 Cidadania 
Medidas para aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de concessão e de permissão, notadamente 

quanto aos seguintes tópicos: a) privatizações e terceirizações 
Externa Executivo 

 
2003 

 
Cidadania 

Medidas para aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de concessão e de permissão, notadamente 

quanto aos seguintes tópicos: b) eficácia e qualidade dos serviços prestados à população 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2003 

 
Cidadania 

Medidas para aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de concessão e de permissão, notadamente 

quanto aos seguintes tópicos: c) cobranças ilegais de taxas para prestação de serviços públicos 

 
Externa 

 
Executivo 

2003 Cidadania 
Medidas para aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de concessão e de permissão, notadamente 

quanto aos seguintes tópicos: d) obediência ao princípio da licitação 
Externa Executivo 

 

 
2003 

 

Habitação e 

Urbanismo 

Parcelamento do solo urbano: atividade preventiva destinada à paralisação de parcelamentos clandestinos 

(loteamentos, desmembramentos, desdobros sucessivos e conjuntos habitacionais) e/ou realizados mediante 

fraudes consistentes na alienação de frações ideais para a implantação de chácaras, sítios de recreio ou ranchos, 

bem como à regularização de parcelamentos implantados sem obras de infra-estrutura urbana 

 

 
Externa 

 

 
Outros 

 

2003 

 

Habitação e 

Urbanismo 

Uso e ocupação do solo: preservação e urbanização das áreas públicas afetadas e atividades de lazer, 

recreação e usos institucionais, e respeito ao cumprimento das limitações urbanísticas expressas nas normas de 

zoneamento que regem o espaço urbano construído (nas unidades edilícias ou conjuntos de edificações) 

 

Externa 

 

Executivo 

 

 
2003 

 

Habitação e 

Urbanismo 

Observância das normas relativas à segurança nos espaços urbanos fechados (edificações) e abertos 

(obras de arte: túneis, pontes, viadutos; e vias de circulação), e divulgação e implementação do Estatuto da 

Cidade (Lei nº 10.257/01), notadamente de suas diretrizes e instrumentos, pugnando pela edição dos planos 

diretores municipais e acompanhando sua elaboração perante os Executivos e Câmaras Municipais 

 

 
Externa 

 

 
Executivo 

2003 Meio Ambiente 
Preservação dos recursos hídricos, com ênfase para os seguintes aspectos: a) proteção e recomposição da 

vegetação de preservação permanente 
Externa Outros 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

2003 Meio Ambiente 
Preservação dos recursos hídricos, com ênfase para os seguintes aspectos: b) combate à ocupação e uso indevido 

de áreas de preservação permanente 
Externa Outros 

2003 Meio Ambiente 
Preservação dos recursos hídricos, com ênfase para os seguintes aspectos: c) controle dos recursos hídricos 

através da preservação das bacias hidrográficas etc 
Externa Outros 

2003 Meio Ambiente 
Proteção da Mata Atlântica e ecossistemas associados, com destaque para os seguintes aspectos: a) combate à 

supressão de vegetação típica do domínio da Mata Atlântica e ecossistemas associados 
Externa Outros 

 
2003 

 
Meio Ambiente 

Proteção da Mata Atlântica e ecossistemas associados, com destaque para os seguintes aspectos: b) combate à 

expansão urbana desordenada em áreas próximas a maciços florestais e ecossistemas 

associados 

 
Externa 

 
Outros 

 
2003 

 
Meio Ambiente 

Controle da poluição, buscando-se a adequação das fontes de poluição à legislação ambiental e a proteção da 

saúde da população, com especial destaque para áreas contaminadas e vazamentos em postos de combustíveis 

 
Externa 

 
Outros 

 

2004 

 

Cidadania 

Medidas para aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de concessão e de permissão, notadamente 

quanto às cobranças ilegais de taxas para prestação de serviços públicos, em especial no que diz respeito aos 

serviços indivisíveis e à cobrança abusiva pelos concessionários dos respectivos serviços 

 

Externa 

 

Executivo 

 

2004 

 

Cidadania 

Ênfase na repressão aos atos que atentem contra o patrimônio público e a probidade administrativa, 

especialmente aqueles que consistam em burla ao princípio do concurso, na prática de nepotismo, em desvio das 

verbas repassadas pelo FUNDEF e na majoração indevida das remunerações pagas a agentes públicos 

 

Externa 

 

Executivo 

2004 Cidadania Defesa do Estado Democrático de Direito, com enfoque nas eleições municipais e no calendário eleitoral de 2004 Indefinida  

 

 
2004 

 

 
Cidadania 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de saúde pública, 

principalmente quanto ao fornecimento pelo Estado de medicamentos e tratamentos especializados e à 

cooperação técnica e operacional com a Secretaria de Estado da Saúde no intercâmbio de informações na área de 

transplantes de órgãos, mediante o acompanhamento e fiscalização da obediência ao cadastro técnico de 

receptores 

 

 
Externa 

 

 
Executivo 

 

2004 

 

Cidadania 

Incremento às visitas, acompanhadas de órgãos da vigilância sanitária ou do Conselho Regional de Medicina, aos 

serviços de saúde psquiátrica públicos e particulares, visando a verificar sua regularidade e adequação aos 

preceitos legais e o respeito à dignidade da pessoa portadora de deficiência mental 

 

Externa 

 

Executivo 

2004 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Elaboração de plano estratégico institucional de urbanismo e meio ambiente, considerando os seguintes temas 

prioritários: a) saneamento básico: a.1) municípios que têm tratamento adequado 
Interna Organização 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 
2004 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Elaboração de plano estratégico institucional de urbanismo e meio ambiente, considerando os seguintes temas 

prioritários: b) resíduos sólidos: b.1) municípios que têm disposição adequada de lixo doméstico e hospitalar 

 
Interna 

 
Organização 

 
2004 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Elaboração de plano estratégico institucional de urbanismo e meio ambiente, considerando os seguintes 

temas prioritários: b) resíduos sólidos: b.2) municípios que têm coleta de lixo seletiva 

 
Interna 

 
Organização 

 
2004 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Elaboração de plano estratégico institucional de urbanismo e meio ambiente, considerando os seguintes temas 

prioritários: c) informações sobre vegetação (APP, reserva legal e unidades de conservação), inclusive com 

recuperação de áreas degradadas 

 
Interna 

 
Organização 

 
2004 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Elaboração de plano estratégico institucional de urbanismo e meio ambiente, considerando os seguintes temas 

prioritários: d) informações sobre planejamento urbano: d.1) em regiões metropolitanas 

 
Interna 

 
Organização 

 
2004 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Elaboração de plano estratégico institucional de urbanismo e meio ambiente, considerando os seguintes temas 

prioritários: d) informações sobre planejamento urbano: d.2) relativa a ocupações irregulares 

 
Interna 

 
Organização 

 
2004 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Elaboração de plano estratégico institucional de urbanismo e meio ambiente, considerando os seguintes temas 

prioritários: e) informações sobre patrimônio cultural (bens tombados - CONDEPHAAT e IPHAN) 

 
Interna 

 
Organização 

 
2004 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Parcelamento do solo: atividade preventiva destinada à paralisação de parcelamentos clandestinos realizados 

mediante fraude consistente na alienação de frações ideais para a implantação de chácaras, sítios de recreio ou 

ranchos 

 
Externa 

 
Outros 

2004 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Riscos urbanos: a) exigência da observância das normas relativas à segurança nos espaços urbanos fechados 

(edificações) e abertos (obras de arte: túneis, pontes, viadutos; e vias de circulação) 
Externa Executivo 

2004 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Riscos urbanos: b) atuação visando à remoção de famílias que ocupam áreas de risco, ou ao afastamento do 

próprio risco 
Externa Executivo 

2005 Cidadania 
Defesa do patrimônio público e probidade administrativa, buscando-se combater: a) burla ao princípio do 

concurso público 
Externa Executivo 

2005 Cidadania 
Defesa do patrimônio público e probidade administrativa, buscando-se combater: b) criação indiscriminada de 

cargos de confiança e o nepotismo 
Externa Executivo 

2005 Cidadania Defesa do patrimônio público e probidade administrativa, buscando-se combater: c) desvio de verbas públicas Externa Executivo 

2005 Cidadania 
Defesa do patrimônio público e probidade administrativa, buscando-se combater: d) irregularidades na 

administração dos bens públicos (com atenção para a doação e a desafetação de áreas públicas) 
Externa Executivo 

2005 Cidadania Defesa do patrimônio público e probidade administrativa, buscando-se combater: e) fraudes nas desapropriações Externa Executivo 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

2005 Cidadania 
Defesa do patrimônio público e probidade administrativa, buscando-se combater: f) burla ao princípio da 

licitação e aos métodos que viciam o caráter competitivo do certame 
Externa Executivo 

 
2005 

 
Cidadania 

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 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2005 

 
Cidadania 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e da regularidade dos serviços públicos de saúde, 

principalmente no que diz respeito: b) à adoção de medidas que possibilitem o acesso de forma igualitária, 

combatendo-se medidas discriminatórias 

 
Externa 

 
Executivo 

2005 Cidadania 
Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e da regularidade dos serviços públicos de saúde, 

principalmente no que diz respeito: c) ao combate à falsificação de medicamentos 
Externa Outros 

 

2005 

 

Cidadania 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e da regularidade dos serviços públicos de saúde, 

principalmente no que diz respeito: d) à implementação de metodologia que aperfeiçoe a cooperação técnica e 

operacional com os órgãos gestores da saúde no campo dos transplantes de órgãos 

 

Externa 

 

Executivo 

2005 Cidadania 
Medidas para preservação dos direitos humanos e fundamentais do cidadão, notadamente as que se 

voltam para: a) à garantia de acesso à educação em todos os níveis 
Externa Executivo 

 
2005 

 
Cidadania 

Medidas para preservação dos direitos humanos e fundamentais do cidadão, notadamente as que se 

voltam para: b) o acompanhamento da implantação das políticas públicas na área de segurança pública 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2005 

 
Cidadania 

Medidas para preservação dos direitos humanos e fundamentais do cidadão, notadamente as que se 

voltam para: c) à garantia de acesso a transporte público seguro e de qualidade, atentando-se para a 

implementação de providências que possam servir de meios de combate à exclusão social 

 
Externa 

 
Executivo 

2005 Cidadania 
Medidas para preservação dos direitos humanos e fundamentais do cidadão, notadamente as que se 

voltam para: d) o cumprimento dos princípios administrativos pelos agentes públicos 
Externa Executivo 

 
2005 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Elaboração de Plano Estratégico Institucional de Urbanismo e Meio Ambiente, considerando os seguintes temas 

prioritários: a) saneamento básico, resíduos sólidos, vegetação (APP, reserva legal e unidades de conservação), 

inclusive com recuperação de áreas degradadas 

 
Interna 

 
Organização 

 
2005 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Elaboração de Plano Estratégico Institucional de Urbanismo e Meio Ambiente, considerando os seguintes temas 

prioritários: b) planejamento urbano (em regiões metropolitanas e ocupações irregulares) 

 
Interna 

 
Organização 

2005 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Elaboração de Plano Estratégico Institucional de Urbanismo e Meio Ambiente, considerando os seguintes temas 

prioritários: c) patrimônio cultural 
Interna Organização 

 
2005 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Construção de um banco de dados para dar suporte ao Planejamento Estratégico Ambiental e Urbanístico, com os 

seguintes objetivos e estratégias: a) maior conhecimento da problemática ambiental e urbanística e atuação 

institucional 

 
Interna 

 
Estudo 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 
2005 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Construção de um banco de dados para dar suporte ao Planejamento Estratégico Ambiental e Urbanístico, com os 

seguintes objetivos e estratégias: b) fortalecer a imagem do MP como instituição de defesa da cidadania 

 
Interna 

 
Organização 

2005 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Construção de um banco de dados para dar suporte ao Planejamento Estratégico Ambiental e Urbanístico, com os 

seguintes objetivos e estratégias: c) maior interação com a sociedade civil 
Interna Organização 

 
2005 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Construção de um banco de dados para dar suporte ao Planejamento Estratégico Ambiental e Urbanístico, com os 

seguintes objetivos e estratégias: d) implantar um modelo de atuação integrada, regionalizada e especializada 

 
Interna 

 
Organização 

2005 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Construção de um banco de dados para dar suporte ao Planejamento Estratégico Ambiental e Urbanístico, com os 

seguintes objetivos e estratégias: f) consolidar o modelo de gestão estratégica 
Interna Organização 

2006 Cidadania 
Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, buscando-se combater: a) o uso irregular de verbas 

públicas 
Externa Executivo 

2006 Cidadania 
Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, buscando-se combater: b) a burla ao princípio da 

licitação e aos métodos que viciam o caráter competitivo do certame 
Externa Executivo 

2006 Cidadania 
Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, buscando-se combater: c) a violação do princípio do 

concurso público, a criação indiscriminada de cargos de confiança e o nepotismo 
Externa Executivo 

2006 Cidadania Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, buscando-se combater: d) a irresponsabilidade fiscal Externa Executivo 

2006 Cidadania Medidas voltadas para a eficiência e a qualidade dos serviços públicos prestados à população Externa Executivo 

 
2006 

 
Cidadania 

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 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2006 

 
Cidadania 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e da regularidade dos serviços públicos de saúde, 

principalmente no que diz respeito: b) à adoção de medidas que possibilitem o acesso de forma igualitária, 

combatendo-se medidas discriminatórias 

 
Externa 

 
Executivo 

 

2006 

 

Cidadania 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e da regularidade dos serviços públicos de saúde, 

principalmente no que diz respeito: c) à implementação de metodologia que aperfeiçoe a cooperação técnica e 

operacional com os órgãos gestores da saúde no campo dos transplantes de órgãos 

 

Externa 

 

Executivo 

2006 Cidadania 
Medidas que promovam a inclusão social, notadamente as que se voltam para: a) a garantia de acesso à educação 

em todos os níveis 
Externa Executivo 

2006 Cidadania 
Medidas que promovam a inclusão social, notadamente as que se voltam para: b) a garantia de acesso a transporte 

público seguro e de qualidade 
Externa Executivo 

2006 Cidadania 
Medidas que promovam a inclusão social, notadamente as que se voltam para: c) a erradicação da pobreza e da 

marginalização 
Externa Executivo 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

2006 Cidadania 
Medidas que promovam a inclusão social, notadamente as que se voltam para: d) a redução das desigualdades 

sociais e regionais 
Externa Executivo 

2006 Cidadania 
Medidas que promovam a inclusão social, notadamente as que se voltam para: e) o combate a todas as formas de 

preconceito e discriminação 
Externa Executivo 

2006 Cidadania Medidas no âmbito da justiça eleitoral: a) que garantam a lisura dos pleitos Externa Outros 

2006 Cidadania Medidas no âmbito da justiça eleitoral: b) que tutelem a intangibilidade da vontade do eleitor Indefinida  

2006 Cidadania 
Medidas no âmbito da justiça eleitoral: c) que garantam a efetiva fiscalização da prestação de contas das 

campanhas eleitorais 
Externa Outros 

2006 
Habitação e 

Urbanismo 

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 
Externa Executivo 

2006 
Habitação e 

Urbanismo 
Ocupação/Uso irregular de áreas públicas: a) fechamento de ruas Externa Executivo 

2006 
Habitação e 

Urbanismo 
Ocupação/Uso irregular de áreas públicas: b) autorizações, permissões e concessões de espaços públicos Externa Executivo 

2006 
Habitação e 

Urbanismo 
Regularização Fundiária: a) parcelamentos ilegais Externa Executivo 

2006 
Habitação e 

Urbanismo 
Regularização Fundiária: b) parcelamentos em áreas de preservação ecológica e favelas Externa Executivo 

2006 Meio Ambiente Tratamento de esgotos domésticos e resíduos domiciliares Externa Executivo 

2006 Meio Ambiente Identificação, preservação e recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) Mista  

2006 Meio Ambiente Combate à crueldade contra animais Externa Outros 

2006 Meio Ambiente Identificação de valor cultural em bens para fins de proteção, conservação, preservação e promoção Mista  
 

2007 

 
Cidadania 

Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, mediante repressão a atos que atentem contra a 

moralidade da administração pública, buscando-se combater: 1.1. a burla ao princípio do concurso público e 

fraudes na sua execução 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2007 

 
Cidadania 

Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, mediante repressão a atos que atentem contra a 

moralidade da administração pública, buscando-se combater: 1.2. a criação indiscriminada de cargos de confiança 

e o nepotismo 

 
Externa 

 
Executivo 

2007 Cidadania 
Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, mediante repressão a atos que atentem contra a 

moralidade da administração pública, buscando-se combater: 1.3. o desvio de verbas públicas 
Externa Executivo 
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Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 

 
2007 

 

 
Cidadania 

Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, mediante repressão a atos que atentem contra a 

moralidade da administração pública, buscando-se combater: 1.4. as fraudes nas licitações e nos contratos 

(especialmente aquelas decorrentes da dispensa irregular de 

licitação, do direcionamento, do fracionamento do objeto, da prorrogação de contratos emergenciais e do 

superfaturamento) 

 

 
Externa 

 

 
Executivo 

 
2007 

 
Cidadania 

Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, mediante repressão a atos que atentem contra a 

moralidade da administração pública, buscando-se combater: 1.5. o enriquecimento ilícito de agentes públicos 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2007 

 
Cidadania 

Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, mediante repressão a atos que atentem contra a 

moralidade da administração pública, buscando-se combater: 1.6. a transferência irregular de recursos públicos 

através de parcerias com a iniciativa privada (em especial OS e OSCIP) 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2007 

 
Cidadania 

Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, mediante repressão a atos que atentem contra a 

moralidade da administração pública, buscando-se combater: 1.7. a indevida utilização de convênios para a 

contratação de serviços, com fins de burla à licitação e concurso público 

 
Externa 

 
Executivo 

2007 Cidadania 
Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, mediante repressão a atos que atentem contra a 

moralidade da administração pública, buscando-se combater: 1.8. a irresponsabilidade fiscal 
Externa Executivo 

 
2007 

 
Cidadania 

Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, mediante repressão a atos que atentem contra a 

moralidade da administração pública, buscando-se combater: 1.9. a propaganda abusiva e irregular 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2007 

 
Cidadania 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e da regularidade dos serviços públicos de saúde, 

principalmente no que diz respeito: 2.1. a melhoria da qualidade do atendimento e serviços prestados pelo SUS 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2007 

 
Cidadania 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e da regularidade dos serviços públicos de saúde, 

principalmente no que diz respeito: 2.2. a distribuição mais ampla e eficaz de medicamentos, aparelhos e próteses 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2007 

 
Cidadania 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e da regularidade dos serviços públicos de saúde, 

principalmente no que diz respeito: 2.3. ao combate efetivo das epidemias (especialmente de dengue, febre 

maculosa e leishmaniose) 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2007 

 
Cidadania 

Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e da regularidade dos serviços públicos de saúde, 

principalmente no que diz respeito: 2.4. a implantação de abrigos para acolhimento de doentes mentais, 

dependentes do álcool e drogados 

 
Externa 

 
Executivo 

2007 Cidadania 
Medidas voltadas a regularidade e aprimoramento da qualidade dos serviços públicos, destacando-se ações 

destinadas: 3.1. a melhoria do ensino público 
Externa Executivo 

2007 Cidadania 
Medidas voltadas a regularidade e aprimoramento da qualidade dos serviços públicos, destacando-se ações 

destinadas: 3.2. a garantia de acesso ao trabalho 
Externa Executivo 
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Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 
2007 

 
Cidadania 

Medidas voltadas a regularidade e aprimoramento da qualidade dos serviços públicos, destacando-se ações 

destinadas: 3.3. ao controle dos programas governamentais de moradia popular 

 
Externa 

 
Executivo 

 

2007 

 

Cidadania 

Medidas voltadas a regularidade e aprimoramento da qualidade dos serviços públicos, destacando-se ações 

destinadas: 3.4. a adequadas e eficazes políticas, medidas e serviços de segurança pública (especialmente as 

referentes à adequação de contingentes e equipamentos, às condições de contenção e salubridade dos presídios e 

ao bloqueio de celulares) 

 

Externa 

 

Executivo 

2007 Cidadania 
Medidas que promovam a inclusão social, notadamente as voltadas para: 4.1. a garantia de acesso à educação em 

todos os níveis 
Externa Executivo 

2007 Cidadania 
Medidas que promovam a inclusão social, notadamente as voltadas para: 4.2. a garantia de acesso a transporte 

público seguro e de qualidade 
Externa Executivo 

2007 Cidadania 
Medidas que promovam a inclusão social, notadamente as voltadas para: 4.3. o acompanhamento da implantação 

de políticas públicas na área da segurança 
Externa Executivo 

2007 Cidadania 
Medidas que promovam a inclusão social, notadamente as voltadas para: 4.4. a erradicação da pobreza e da 

marginalização 
Externa Executivo 

2007 Cidadania Medidas que promovam a inclusão social, notadamente as voltadas para: 4.5. a redução das desigualdades sociais Externa Executivo 

2007 Cidadania 
Medidas que promovam a inclusão social, notadamente as voltadas para: 4.6. o combate de todas as formas de 

preconceito e discriminação 
Externa Executivo 

2007 Cidadania Medidas no âmbito da Justiça Eleitoral: 5.1. que garantam a lisura do pleito Externa Outros 

2007 Cidadania Medidas no âmbito da Justiça Eleitoral: 5.2.que tutelem a intangibilidade da vontade do eleitor Indefinida  

2007 Cidadania 
Medidas no âmbito da Justiça Eleitoral: 5.3. que garantam a efetiva fiscalização da prestação de contas das 

campanhas 
Externa Outros 

2007 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 
Coleta, afastamento e tratamento de esgoto Externa Executivo 

2007 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 
Reserva legal e áreas de preservação permanente Externa Outros 

2007 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 
Controle e uso do solo urbano com ênfase nas áreas de risco e nas áreas institucionais ocupadas Externa Executivo 

2007 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 
Extinção dos "lixões" (adequação da destinação dos resíduos sólidos) Externa Executivo 

2007 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 
Controle do uso e ocupação do solo rural, com ênfase nas monoculturas (cana e eucalipto) Externa Outros 

2007 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 
Acompanhamento da elaboração dos planos de manejo e efetiva implementação das unidades de conservação Externa Executivo 
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Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

2007 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 
Acompanhamento da elaboração e implementação de planos diretores municipais Externa Executivo 

2007 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 
Águas subterrâneas (proteção das áreas de recarga e controle da explotação) Externa Outros 

 

2008 

 

Cidadania 

Combater fraudes nas licitações, nos contratos e na execução contratual (dispensa ilegal de licitação, 

direcionamento, fracionamento do objeto, prorrogação de contratos emergenciais e superfaturamento); 1.1. o 

desrespeito ao cronograma de execução mensal de pagamentos (desembolsos) referentes aos contratos exigíveis 

 

Externa 

 

Executivo 

2008 Cidadania 
Combater nomeação, contratação e terceirização ilegais de pessoal nas Administrações Públicas; 2.1. contratação 

temporária sem preenchimento dos requisitos legais 
Externa Executivo 

 
2008 

 
Cidadania 

Combater nomeação, contratação e terceirização ilegais de pessoal nas Administrações Públicas; 2.2. existência 

de cargos comissionados com atribuição técnica, administrativa e burocrática, e não de chefia, assessoramento e 

direção 

 
Externa 

 
Executivo 

2008 Cidadania 
Combater nomeação, contratação e terceirização ilegais de pessoal nas Administrações Públicas; 2.3. contratação 

de pessoal sem concurso público por meio de OSCIP e OS 
Externa Executivo 

2008 Cidadania 
Combater nomeação, contratação e terceirização ilegais de pessoal nas Administrações Públicas; 2.4 fraude em 

concurso público 
Externa Executivo 

2008 Cidadania 
Combater o enriquecimento ilícito de agentes públicos, buscando colaboração internacional, por intermédio do 

Ministério da Justiça, para recuperação de ativos no exterior 
Externa Executivo 

2008 Cidadania 
Combater a transferência irregular de recursos públicos através de parcerias com a iniciativa privada (em especial 

OS e OSCIP) 
Externa Executivo 

2008 Cidadania 
Combater a indevida utilização de convênios para a contratação de serviços, com fins de burla à licitação e 

concurso público 
Externa Executivo 

2008 Cidadania 
Combater a corrupção e a improbidade administrativa no pleito eleitoral de 2008; 6.1. o uso abusivo de bens, 

serviços e recursos de pessoal por parte das Prefeituras e Câmaras 
Externa Executivo 

 
2008 

 
Cidadania 

Combater a corrupção e a improbidade administrativa no pleito eleitoral de 2008; 6.2. a celebração de contratos 

administrativos sem interesse público, com superfaturamento e conseqüente desvio de dinheiro público para 

utilização em campanhas eleitorais 

 
Externa 

 
Executivo 

2008 Cidadania 
Combater a corrupção e a improbidade administrativa no pleito eleitoral de 2008; 6.3. os gastos abusivos com 

publicidade institucional 
Externa Executivo 

2008 Cidadania 
Combater a corrupção e a improbidade administrativa no pleito eleitoral de 2008; 6.4. o desequilíbrio entre 

receitas e despesas na execução do orçamento de 2008 
Externa Executivo 

2008 Cidadania Combater a irresponsabilidade fiscal; 7.1. o aumento de despesas com pessoal nos últimos 180 dias de mandato Externa Executivo 



Anexo III - Classificação das metas dos Planos Gerais de Atuação (1999-2016) 

185 

 

 

 

 

 
Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 
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- Subtipo 

2008 Cidadania 
Combater a irresponsabilidade fiscal; 7.2. a assunção de obrigação nos últimos dois quadrimestres do mandato, 

sem que haja suficiente disponibilidade de caixa 
Externa Executivo 

2008 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Água e Saneamento: 1.1. Lançamento de esgotos domésticos e efluentes industriais sem prévio e adequado 

tratamento nos corpos hídricos 
Externa Executivo 

2008 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 
Água e Saneamento: 1.2. Degradação de áreas de proteção de mananciais de superfície Externa Outros 

2008 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 
Água e Saneamento: 1.3. Gestão e Manejo inadequados dos recursos hídricos Externa Executivo 

2008 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Água e Saneamento: 1.4. Ocupação inadequada de áreas de recargas de aqüíferos (subterrâneos) e uso 

inadequado dos aqüíferos 
Externa Outros 

2008 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Resíduos Sólidos Domiciliares, Urbanos e dos Serviços de Saúde: 2.1. Destinação final inadequada de resíduos 

sólidos domiciliares e urbanos 
Externa Executivo 

2008 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Resíduos Sólidos Domiciliares, Urbanos e dos Serviços de Saúde: 2.2. Destinação final inadequada de resíduos 

sólidos dos serviços de saúde 
Externa Executivo 

2008 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 
Vegetação: 3.1. Supressão de vegetação nativa (Biomas Mata Atlântica e Cerrado) Externa Outros 

2008 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 
Vegetação: 3.2. Áreas de Preservação Permanente degradadas ou sob ameaça de degradação) Externa Outros 

2008 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Vegetação: 3.3. Reservas legais obrigatórias não instituídas, não averbadas e/ou não cobertas por vegetação 

nativa 
Externa Outros 

2008 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Vegetação: 3.4. Análise crítica das licenças ambientais concedidas pelo Poder Público (aspectos técnicos e 

legais) 
Interna Estudo 

2008 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Planejamento e Gestão Urbana: 4.1. Inexistência, inadequação (técnica e/ou jurídica) ou inaplicação de Planos 

Diretores nos Municípios 
Externa Executivo 

2008 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 
Planejamento e Gestão Urbana: 4.2. Ocupação, uso ilegal e vedação ao acesso de áreas públicas Externa Executivo 

2008 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 
Planejamento e Gestão Urbana: 4.3. Incidência de parcelamentos ilegais do solo para fins urbanos Externa Executivo 

2008 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 
Planejamento e Gestão Urbana: 4.4. Ocupação de áreas de risco Externa Executivo 

2008 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Controle do uso e ocupação do solo rural, com ênfase nas monoculturas e no combate aos parcelamentos 

clandestinos ou irregulares 
Externa Outros 

2008 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 
Poluição (atmosférica , do solo e água subterrânea): 6.1 – Queimada da palha de cana Externa Outros 
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2008 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 
Poluição (atmosférica , do solo e água subterrânea): 6.2 – Áreas Contaminadas Externa Outros 

2008 
Urbanismo e Meio 

Ambiente 
Poluição (atmosférica , do solo e água subterrânea): 6.3 – Inspeção Veicular Externa Executivo 

 
2009 

 
Cidadania 

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 

 
Externa 

 
Executivo 

2009 Cidadania 
Em relação às contratações firmadas pelos Poderes Públicos, seja por dispensa de licitação, seja por 

inexigibilidade, fiscalizar: 1.2. contratação de valor reduzido 
Externa Executivo 

 
2009 

 
Cidadania 

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

inexigibilidade, fiscalizar: 1.3. contratação de serviços técnicos de natureza singular, prestados por profissionais 

de notória especialização 

 
Externa 

 
Executivo 

2009 Cidadania 
Em relação às contratações firmadas pelos Poderes Públicos, seja por dispensa de licitação, seja por 

inexigibilidade, fiscalizar: 1.4. fracionamento do objeto contratado 
Externa Executivo 

 

 
2009 

 

 
Cidadania 

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 

 

 
Externa 

 

 
Executivo 

2009 Cidadania 
Em relação às nomeações para cargo em comissão, zelar pelo seguinte: 2.2.cumprimento do teor da Súmula 

Vinculante nº. 13 do Supremo Tribunal Federal, o qual proíbe o nepotismo 
Externa Executivo 

 

2009 

 

Cidadania 

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 

 

Externa 

 

Executivo 

 
2009 

 
Cidadania 

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) 

 
Externa 

 
Outros 

2009 Cidadania 
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 
Interna Estudo 

 
2009 

 
Cidadania 

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 

 
Externa 

 
Executivo 
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2009 

 
Cidadania 

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: 6.2.qualificação das entidades no âmbito da pessoa política 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2009 

 
Cidadania 

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: 6.3. natureza do vínculo com o poder público 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2009 

 
Cidadania 

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: 6.4. possibilidade legal de celebração de ajustes 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2009 

 
Cidadania 

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: 6.5.repasse de recursos orçamentários 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2009 

 
Cidadania 

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: 6.6.objetivos 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2009 

 
Cidadania 

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: 6.7. cumprimento do plano de metas aprovado 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2009 

 
Cidadania 

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: 6.8.indicadores de produtividade 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2009 

 
Cidadania 

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: 6.9.eficiência do controle e ampliação da transparência 

 
Externa 

 
Executivo 

 

2009 

Habitação, 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

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 

 

Externa 

 

Executivo 

 

 
2009 

 

Habitação, 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

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 

 

 
Mista 
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2009 

 

Habitação, 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

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 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 

 

 

Externa 

 

 

Executivo 

 

 
2009 

 

Habitação, 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

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 necessário tratamento sobre os cursos d’água, solicitando-se, dentre outras providências, com 

vistas à coleta e ao tratamento integral daqueles: - à CETESB: solicitação de informações quanto ao tratamento 

dos efluentes industriais no Município 

 

 
Externa 

 

 
Executivo 

 

 

2009 

 

Habitação, 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

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 necessário tratamento sobre os cursos d’água, solicitando-se, dentre outras providências, com 

vistas à coleta e ao tratamento integral daqueles: ao Município: solicitação de informações quanto à existência de 

plano diretor de coleta e tratamento de 

esgotos domésticos e industriais no município 

 

 

Externa 

 

 

Executivo 

 

 

2009 

 

Habitação, 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

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 necessário tratamento sobre os cursos d’água, solicitando-se, dentre outras providências, com 

vistas à coleta e ao tratamento integral daqueles: - aos Comitês de bacias hidrográficas: Solicitação de 

informações sobre a gestão da Bacia Hidrográfica 

respectiva 

 

 

Externa 

 

 

Executivo 

 

 

 

 

 
2009 

 

 

 

 
Habitação, 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Saneamento Básico: 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 

aptações; 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 

 

 

 

 

 
Externa 

 

 

 

 

 
Executivo 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 

 

2009 

 

Habitação, 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Saneamento Básico: 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 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 

 

 

Externa 

 

 

Executivo 

 

 
2009 

 

Habitação, 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Saneamento Básico: 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 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 

 

 
Externa 

 

 
Executivo 

 

2009 

Habitação, 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Saneamento Básico: 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 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 

 

Externa 

 

Executivo 

 

 
2009 

 

Habitação, 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Saneamento Básico: 3.2. Qualidade da água: Análise da abrangência do abastecimento de água, bem como de sua 

qualidade, sugerindo-se, dentre outras diligências, as seguintes: - 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. 

 

 
Externa 

 

 
Executivo 

 

 

 

 
 

2009 

 

 

 

Habitação, 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Saneamento Básico: 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 

 

 

 

 
 

Externa 

 

 

 

 
 

Executivo 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 

 

2009 

 

Habitação, 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Saneamento Básico: 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 

Vigilância sanitária: Solicitação de diagnóstico sobre o consumo de água subterrânea ou de águas superficiais do 

entorno da área contaminada e providências efetuadas 

 

 

Externa 

 

 

Executivo 

 

 
2009 

 

Habitação, 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Saneamento Básico: 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 

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

 

 
Externa 

 

 
Executivo 

 

 

2009 

 

Habitação, 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Saneamento Básico: 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: - ao 

Interessado: Relatórios de investigação, análise de risco, monitoramentos e projeto de remediação com respectivo 

cronograma físico-financeiro, destacando as ações emergenciais 

 

 

Externa 

 

 

Outros 

 

 
2009 

 

Habitação, 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

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 

 

 
Mista 

 

 

 
2009 

 

Habitação, 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

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: - 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 

 

 
Interna 

 

 
Organização 

 

 

2009 

 

Habitação, 

Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Áreas de preservação permanente e reserva legal: 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 

 

 

Mista 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 

 
2010 

 

Defesa do 

patrimônio 

público e social 

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 da viabilidade do ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade de lei municipal face à Constituição do Estado de São Paulo 

 

 
Externa 

 

 
Executivo 

 
2010 

Defesa do 

patrimônio 

público e social 

 
Cumprimento do teor da Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2010 

Defesa do 

patrimônio 

público e social 

Legalidade de concurso público, decorrente de verificação de cargos comissionados em desvio de 

finalidade 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2010 

Defesa do 

patrimônio 

público e social 

Acompanhamento e identificação de hipóteses, na legislação municipal, de representação ao 

Procurador Geral de Justiça para promoção de ação direta de inconstitucionalidade 

 
Interna 

 
Estudo 

 
2010 

Defesa do 

patrimônio 

público e social 

Indução do fortalecimento e acompanhamento da implantação dos Conselhos de Políticas Públicas da 

Comunidade 

 
Externa 

 
Executivo 

 

 

2010 

 

Defesa do 

patrimônio 

público e social 

Analisar as fases abaixo, bem como as seguintes modalidades de repasse, atentando-se para as 

instruções normativas dos Tribunais de Contas sobre o assunto: 2.1. Fases: 2.1.1. Planejamento: momento em que 

o Poder Público realiza o diagnóstico do problema e aprova destinação de recursos públicos às ações 

governamentais que serão realizadas pelo terceiro setor (avaliação 

dos custos, participação dos conselhos municipais na avaliação das demandas, peças de planejamento- 

PPA/LDO/LOA) 

 

 

Externa 

 

 

Executivo 

 

 
2010 

 

Defesa do 

patrimônio 

público e social 

Analisar as fases abaixo, bem como as seguintes modalidades de repasse, atentando-se para as instruções 

normativas dos Tribunais de Contas sobre o assunto: 2.1 Fases: 2.1.2. Execução e controle do repasse público 

(escolha da entidades, composição estatutária das entidades 

beneficiadas, natureza do vínculo com o poder público, possibilidade legal de celebração de ajustes, legalidade 

dos desembolsos, regulamento para contratação de obras, serviços e compras) 

 

 
Externa 

 

 
Executivo 

 

 
2010 

 

Defesa do 

patrimônio 

público e social 

Analisar as fases abaixo, bem como as seguintes modalidades de repasse, atentando-se para as instruções 

normativas dos Tribunais de Contas sobre o assunto: 2.1 Fases: 2.1.3. Avaliação, pelo Poder Público, dos 

resultados alcançados em relação às metas propostas (prestação de contas das entidades ao Poder Público, quanto 

aos resultados, metas, indicadores de produtividade, 

eficiência) 

 

 
Externa 

 

 
Executivo 

2010 Urbanismo Regularização fundiária de núcleos habitacionais ocupados preponderantemente por população de baixa renda Externa Executivo 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

2010 Urbanismo 
Promoção de medidas objetivando as adequações urbanísticas, ambientais e registrárias das 

ocupações urbanas consolidadas 
Externa Executivo 

2010 Urbanismo 
Zelar pelo efetivo cumprimento de termos de ajustamento e conduta e de sentenças de ações civis 

públicas que tenham fixado a obrigação de regularização dos núcleos habitacionais 
Externa Executivo 

2010 Urbanismo Acompanhamento e indução da implantação dos Planos Diretores Municipais Mista  
 

2010 

 
Urbanismo 

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 

 
Mista 

 

2010 Urbanismo 
Verificar a conformidade dos usos e ocupações do solo com o Plano Diretor de cada município, 

tomando as providências cabíveis, se o caso 
Mista  

2010 Urbanismo 
Promoção de medidas preventivas e repressivas em relação às ocupações irregulares de áreas 

institucionais 
Externa Executivo 

2010 Urbanismo 
Atuação judicial e extrajudicial tendente a promover o efetivo cumprimento das funções das áreas institucionais 

dos parcelamentos de solo urbano 
Externa Executivo 

 
2010 

 
Meio Ambiente 

Coleta, afastamento 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 necessário tratamento sobre os cursos d’água 

 
Externa 

 
Executivo 

 
2010 

 
Meio Ambiente 

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 

 
Externa 

 
Executivo 

2010 Meio Ambiente Prevenção, repressão e reparação de danos às Áreas de Preservação Permanente Externa Outros 

2010 Meio Ambiente Exigência da averbação e efetiva implantação das áreas de reserva legal nas propriedades rurais Externa Outros 

 

2010 

 

Meio Ambiente 

Análise da implementação e efetividade de propostas da Administração Pública para a redução de emissão de 

Gases de Efeito Estufa: Acompanhamento e indução da implementação de metas e projetos da Administração 

Pública para a redução de emissão de gases de efeito estufa dos Planos Diretores Municipais 

 

Mista 

 

2011 
Patrimônio 

Público 

Intensificação da fiscalização da legalidade das licitações e contratações, precipuamente na área da saúde e da 

educação 
Mista  

2011 
Habitação e 

Urbanismo 
Políticas públicas de proteção dos moradores em áreas de risco Externa Executivo 

2011 Meio Ambiente Cobrança da Implantação de Políticas Públicas de Educação Ambiental Externa Executivo 

2012 
Patrimônio 

Público 

Intensificação da fiscalização da legalidade das licitações e contratações, precipuamente na área da saúde e da 

educação 
Mista  
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

 
2012 

Patrimônio 

Público 

Fiscalizar a implantação no Estado e nos Municípios de portal da transparência eficiente, nos termos da Lei 

Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, que alterou o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e decretos 

regulamentares, atentando-se para parâmetros de funcionalidade 

 
Mista 

 

2012 
Habitação e 

Urbanismo 
Políticas públicas de proteção dos moradores em áreas de risco Externa Executivo 

2012 
Habitação e 

Urbanismo 

Planejamento Urbano como Diretriz para a Revisão do Plano Diretor Estratégico: mobilidade urbana, polos 

geradores de tráfego e transporte 
Externa Executivo 

 
2012 

 
Meio Ambiente 

Ampliação progressiva do acesso de todos, os domicílios ocupados, em todos os municípios do Estado, ao 

saneamento básico, nos aspectos do esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

 
Externa 

 
Executivo 

2012 Meio Ambiente Cobrança da Implantação de Políticas Públicas de Educação Ambiental Externa Executivo 

2013 
Patrimônio 

Público 

Criar estrutura, instrumentos e mecanismos para o combate da influência de financiadores de campanhas 

eleitorais na definição de políticas públicas 
Interna Organização 

2013 
Patrimônio 

Público 
Criar estrutura, instrumentos e mecanismos para o combate às fraudes em licitações e contratações irregulares Interna Organização 

 
2013 

Habitação e 

Urbanismo 

Assegurar a aprovação ou a revisão de Planos Diretores, em todos os municípios paulistas (Const. Estadual, art. 

181, § 1º), que prevejam, no mínimo, o conteúdo estabelecido no Estatuto da Cidade (art. 42) e versem sobre a 

realidade local 

 
Externa 

 
Executivo 

2013 
Habitação e 

Urbanismo 

Garantir a aplicabilidade do Plano Diretor e fiscalizar a criação de leis especiais que conflitem ou flexibilizem o 

Plano Diretor 
Mista  

2013 
Habitação e 

Urbanismo 
Acompanhar a implementação das Políticas Públicas de Mobilidade Urbana, com ênfase no transporte público Externa Executivo 

2013 
Habitação e 

Urbanismo 
Desenvolver atividades fiscalizatórias para garantir a mobilidade urbana Mista  

2013 
Habitação e 

Urbanismo 
Desenvolver atividade de acompanhamento e fiscalização de Grandes Projetos Mista  

2013 
Habitação e 

Urbanismo 
Assegurar aplicação dos instrumentos urbanísticos Externa Executivo 

2013 
Habitação e 

Urbanismo 
Estabelecer forma de atuação institucional no enfrentamento das questões relativas a áreas de risco físico e social Interna Organização 

2013 
Habitação e 

Urbanismo 

Garantir a implementação das medidas jurídicas, sociais, urbanísticas e ambientais que integrem os assentamentos 

irregulares no contexto legal das cidades 
Externa Executivo 

 
2013 

 
Meio Ambiente 

Buscar a garantia de que as Áreas de Preservação Permanente e a Reserva Legal cumpram integralmente suas 

funções ecológicas com base nos argumentos científicos e jurídico-constitucionais estabelecidos no Relatório 

GAEMA/2011 

 
Externa 

 
Outros 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

2013 Meio Ambiente 
Buscar a garantia da defesa e preservação da biodiversidade situada nas Unidades de Conservação do Estado de 

São Paulo 
Externa Executivo 

2013 Meio Ambiente Exigir a elaboração e implementação dos Planos de Resíduos Sólidos e a efetividade dos serviços prestados Externa Executivo 

2013 Meio Ambiente Buscar a garantia da implementação das Políticas de Saneamento (esgoto sanitário e recursos hídricos) Externa Executivo 

2013 Meio Ambiente Fiscalizar e acompanhar a outorga e delegação de serviços públicos de saneamento Mista  

2013 Meio Ambiente 
Assegurar a inafastabilidade da participação preferencial dos catadores de resíduos sólidos em sua coleta, triagem 

e destinação final 
Externa Executivo 

2014 
Patrimônio 

Público 

Criar estrutura, instrumentos e mecanismos para o combate da influência de financiadores de campanhas 

eleitorais na definição de políticas públicas 
Interna Organização 

2014 
Patrimônio 

Público 
Criar estrutura, instrumentos e mecanismos para o combate às fraudes em licitações e contratações irregulares Interna Organização 

 
2014 

Habitação e 

Urbanismo 

Assegurar a aprovação ou a revisão de Planos Diretores, em todos os municípios paulistas (Const. Estadual, art. 

181, § 1º), que prevejam, no mínimo, o conteúdo estabelecido no Estatuto da Cidade (art. 42) e versem sobre a 

realidade local 

 
Externa 

 
Executivo 

2014 
Habitação e 

Urbanismo 

Garantir a aplicabilidade do Plano Diretor e fiscalizar a criação de leis especiais que conflitem ou flexibilizem o 

Plano Diretor 
Mista  

2014 
Habitação e 

Urbanismo 
Acompanhar a implementação das Políticas Públicas de Mobilidade Urbana, com ênfase no transporte público Externa Executivo 

2014 
Habitação e 

Urbanismo 
Desenvolver atividades fiscalizatórias para garantir a mobilidade urbana Mista  

2014 
Habitação e 

Urbanismo 
Desenvolver atividade de acompanhamento e  fiscalização de Grandes Projetos Mista  

2014 
Habitação e 

Urbanismo 
Assegurar aplicação dos instrumentos urbanísticos Externa Executivo 

2014 
Habitação e 

Urbanismo 
Estabelecer forma de atuação institucional no enfrentamento das questões relativas a áreas de risco físico e social Interna Organização 

2014 
Habitação e 

Urbanismo 

Garantir a implementação das medidas jurídicas, sociais, urbanísticas e ambientais que integrem os assentamentos 

irregulares no contexto legal das cidades 
Externa Executivo 

 
2014 

 
Meio Ambiente 

Buscar a garantia de que as Áreas de Preservação Permanente e a Reserva Legal cumpram integralmente suas 

funções ecológicas com base nos argumentos científicos e jurídico-constitucionais estabelecidos no Relatório 

GAEMA-2011/2012 

 
Externa 

 
Outros 

2014 Meio Ambiente 
Buscar a garantia da defesa e preservação da biodiversidade situada nas Unidades de Conservação do Estado de 

São Paulo 
Externa Executivo 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

2014 Meio Ambiente Exigir a elaboração e implementação dos Planos de Resíduos Sólidos e a efetividade dos serviços prestados Externa Executivo 

2014 Meio Ambiente Buscar a garantia da implementação das Políticas de Saneamento (esgoto sanitário e recursos hídricos) Externa Executivo 

2014 Meio Ambiente Fiscalizar e acompanhar a outorga e delegação de serviços públicos de saneamento Mista  

2014 Meio Ambiente 
Assegurar a inafastabilidade da participação preferencial dos catadores de resíduos sólidos em sua coleta, triagem 

e destinação final 
Externa Executivo 

2015 
Patrimônio 

Público 

Criar estrutura, instrumentos e mecanismos para o combate da influência de financiadores de campanhas 

eleitorais na definição de políticas públicas 
Interna Organização 

2015 
Patrimônio 

Público 
Criar estrutura, instrumentos e mecanismos para o combate às fraudes em licitações e contratações irregulares Interna Organização 

 
2015 

Habitação e 

Urbanismo 

Assegurar a aprovação ou a revisão de Planos Diretores, em todos os municípios paulistas (Const. Estadual, art. 

181, § 1º), que prevejam, no mínimo, o conteúdo estabelecido no Estatuto da Cidade (art. 42) e versem sobre a 

realidade local 

 
Externa 

 
Executivo 

2015 
Habitação e 

Urbanismo 

Garantir a aplicabilidade do Plano Diretor e fiscalizar a criação de le is especiais que conflitem ou flexibilizem o 

Plano Diretor 
Mista  

2015 
Habitação e 

Urbanismo 
Acompanhar a implementação das Políticas Públicas de Mobilidade Urbana, com ênfase no transporte público Externa Executivo 

2015 
Habitação e 

Urbanismo 
Desenvolver atividades fiscalizatórias para garantir a mobilidade urbana Mista  

2015 
Habitação e 

Urbanismo 
Desenvolver atividade de acompanhamento e fiscalização de Grandes Projetos Mista  

2015 
Habitação e 

Urbanismo 
Assegurar aplicação dos instrumentos urbanísticos Externa Executivo 

2015 
Habitação e 

Urbanismo 
Estabelecer forma de atuação institucional no enfrentamento das questões relativas a áreas de risco físico e social Interna Organização 

2015 
Habitação e 

Urbanismo 

Garantir a implementação das medidas jurídicas, sociais, urbanísticas e ambientais que integrem os assentamentos 

irregulares no contexto legal das cidades 
Externa Executivo 

 
2015 

 
Meio Ambiente 

Buscar a garantia de que as Áreas de Preservação Permanente e a Reserva Legal cumpram integralmente suas 

funções ecológicas com base nos argumentos científicos e jurídico-constitucionais estabelecidos no Relatório 

GAEMA/2011 

 
Externa 

 
Outros 

2015 Meio Ambiente 
Buscar a garantia da defesa e preservação da biodiversidade situada nas Unidades de Conservação do Estado de 

São Paulo 
Externa Executivo 

2015 Meio Ambiente Exigir a elaboração e implementação dos Planos de Resíduos Sólidos e a efetividade dos serviços prestados Externa Executivo 

2015 Meio Ambiente Buscar a garantia da implementação das Políticas de Saneamento (esgoto sanitário e recursos hídricos) Externa Executivo 
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Ano 

 
Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

2015 Meio Ambiente Fiscalizar e acompanhar a outorga e delegação de serviços públicos de saneamento Mista  

2015 Meio Ambiente 
Assegurar a inafastabilidade da participação preferencial dos catadores de resíduos sólidos em sua coleta, triagem 

e destinação final 
Externa Executivo 

2016 
Patrimônio 

Público 
Verificar distorções na criação e no provimento de cargos comissionados e assegurar que sejam superadas Mista  

2016 
Patrimônio 

Público 

Fiscalizar a criação e funcionamento de Portais de Transparência, Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, 

sistema de gestão documental e arquivo público 
Mista  

2016 
Patrimônio 

Público 

Fomentar a criação de sistema de controle interno e provocar a edição de ato normativo regulamentando o 

processo administrativo de responsabilidade previsto na Lei nº 12.846/13 
Externa Executivo 

2016 
Patrimônio 

Público 
Fiscalizar eventuais acordos de leniência Externa Outros 

2016 
Patrimônio 

Público 

Identificação das fraudes praticadas em atuação cartelizada ou de maneira repetitiva em diversas comarcas, 

buscando atuação padronizada na investigação e persecução judicial 
Interna Estudo 

2016 
Patrimônio 

Público 

Coibir as fraudes em avenças celebradas pela Administração responsabilização dos agentes e beneficiários, 

inclusive o ressarcimento do erário 
Externa Executivo 

2016 
Patrimônio 

Público 

Combater omissões e desvios na aplicação dos recursos públicos destinados à saúde e educação, em atuação 

conjunta entre os Promotores de Justiça das referidas áreas 
Externa Executivo 

2016 
Habitação e 

Urbanismo 

Fomentar a elaboração de políticas municipais de mobilidade urbana e garantir a qualidade e eficiência do 

transporte público 
Externa Executivo 

 
2016 

Habitação e 

Urbanismo 

Fomentar a elaboração de políticas municipais de habitação, com especial destaque para implementar os Planos 

Municipais de Redução de Riscos e Planos Preventivos de Defesa Civil e regularização fundiária de 

assentamentos informais de interesse social 

 
Externa 

 
Executivo 

2016 
Habitação e 

Urbanismo 

Garantir a participação popular na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano 
Externa Executivo 

2016 
Habitação e 

Urbanismo 
Garantir a efetividade dos instrumentos urbanísticos que atendam às peculiaridades locais Externa Executivo 

2016 
Habitação e 

Urbanismo 
Verificar a compatibilidade da legislação urbanística ao Plano Diretor Interna Estudo 

2016 
Habitação e 

Urbanismo 
Acompanhar e fiscalizar a expansão urbana (art. 42-B do Estatuto da Cidade) Mista  

2016 Meio Ambiente 
Fomentar, no âmbito das Bacias Hidrográficas, a implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos e a 

atuação efetiva dos Comitês de Bacias Hidrográficas 
Externa Executivo 

2016 Meio Ambiente Fomentar a universalização da prestação dos serviços de saneamento básico Externa Executivo 

2016 Meio Ambiente Atuar para resgatar a segurança hídrica na gestão dos recursos hídricos Externa Executivo 
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Promotoria 

 
Ator acionado - 

Tipo 

Ator acionado 

- Subtipo 

2016 Meio Ambiente 
Fomentar o combate à utilização de métodos que geram degradação do solo agrícola e o uso indiscriminado de 

agrotóxicos 
Externa Outros 

2016 Meio Ambiente 
Fomentar a atuação visando à prevenção e à reparação integral do dano a partir da relação de áreas contaminadas 

identificadas pela CETESB ou por qualquer outro órgão 
Externa Outros 

2016 Meio Ambiente Cuidar para que os Planos Diretores Municipais contemplem também a área rural Externa Executivo 

 

 


