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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 700/2011-PGJ-CPJ, 31 DE MAIO DE 2011 

(Protocolado nº 124.640/10) 
 

Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, de 
11/11/2019 

 

 Altera as disposições da Resolução nº 672/2010-
PGJ-CPJ, de 21 de dezembro de 2010, que 
instituiu o Grupo de Atuação Especial de 
Educação (GEDUC) no âmbito do Ministério 
Público do Estado de São Paulo 

 
 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e o COLÉGIO DE PROCURADORES DE 

JUSTIÇA, por meio de seu ÓRGÃO ESPECIAL, no exercício das atribuições que lhes são 

conferidas pelos artigos 19, inciso XII, “c”, e 47, § 4º, da Lei Complementar estadual nº 734, 

de 26 de novembro de 1993;  

CONSIDERANDO que a ideia matriz da criação do GEDUC foi a atuação em questões ligadas 

ao direito fundamental à educação “para a definição de políticas globais de atuação, 

concentração de dados, tratamento uniforme da matéria e aproveitamento de experiências já 

empreendidas com resultados positivos” (Resolução nº 672/2010-PGJ-CPJ); 

CONSIDERANDO que a intenção foi priorizar e concentrar no GEDUC a atuação que 

revelasse transcendência e relevância social, nota característica dos interesses 

transindividuais próprios (difusos e coletivos), razão pela qual deve permanecer no âmbito 

das Promotorias de Justiça a tutela de interesses individuais homogêneos; 

CONSIDERANDO o deliberado pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça 

na reunião de 25 de maio de 2011, 

RESOLVEM editar a seguinte Resolução: 

Art. 1º. Os incisos I e XIV do art. 2º da Resolução nº 672/2010-PGJ-CPJ, de 21 de dezembro 

de 2010, passam a vigorar com a redação seguinte: 

  “I – promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses 

difusos e coletivos relacionados a todos os níveis e modalidades da educação básica e, no 

que couber, da educação superior, com todas as prerrogativas funcionais inerentes;” (NR) 

 ....................................................................................... 
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 “XIV – fiscalizar o cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

pelos respectivos sistemas estadual e municipal de ensino e quaisquer outros assuntos 

pertinentes ao direito fundamental à educação no plano difuso e coletivo”. (NR) 

Art. 2º. Renumera para § 2º o parágrafo único do art. 3º da Resolução nº 672/2010-PGJ-CPJ, 

de 21 de dezembro de 2010, e inclui o § 1º com a redação seguinte: 

§ 1º. Não se incluem nas atribuições do GEDUC lesões de natureza individual ou em 

que haja identificação dos lesados, hipóteses que continuarão no âmbito de atribuições das 

respectivas Promotorias de Justiça. (NR)  

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

São Paulo, 31 de maio de 2011. 

 

FERNANDO GRELLA VIEIRA 

 

Procurador-Geral de Justiça 

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça 
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