
 

 

 

 

 

Biblioteca “César Salgado” do Ministério Público do Estado de São Paulo 

ATO (N) N.º 025/94 - PGJ, de 17 de maio de 1994 (Pt. nº 10.291/94) 
 

Revogado pelo Ato (N) nº 372/04 
(DOE, Poder Executivo, Seção I, São 
Paulo, 04 de setembro de 2004) 
 

Institui, no âmbito da Promotoria de Justiça da Cidadania 
da Capital,  Grupo de Atuação Especial para atendimento ao 
público 

 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da proposta aprovada, 

por unanimidade, pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, nas reuniões ordinárias 

realizadas em 07/04/94 e em 05/05/94; 

 

Considerando que o atendimento ao público constitui relevante função institucional do Ministério Público, 

dado o conteúdo social dessa função, pois alcança em termos imediatos os necessitados e permite a 

detecção de problemas sociais, orientando a atuação da Instituição; 

 

Considerando que, na comarca da Capital, parte dessa função estava afeta a integrantes da CAEX, tornando 

necessária sua adequada organização, sem prejuízo das diretrizes estabelecidas no Ato n. 79/92, de 

01/09/92; 

 

Resolve editar o seguinte Ato: 

 

Art. 1º - Fica criado, no âmbito da Promotoria de Justiça da Cidadania da Capital, o GRUPO DE ATUAÇÃO 

ESPECIAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP. 

 

Art. 2º - O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP terá atribuição para: 

 

I - o atendimento de pessoas em geral sobre matérias de natureza civil, condizentes com o âmbito de 

atuação do Ministério Público (Artigo 127 da CF-88); 

 

II - prestar assistência jurídica e judiciária aos necessitados, na forma da lei, promovendo as medidas 

judiciais e extrajudiciais para as quais tenha legitimidade o Ministério Público, inclusive as ações de 

reparação de dano decorrente de ato ilícito; 

 

III - proceder o encaminhamento de pessoas ou expedientes aos órgãos competentes; 

 

IV - proceder o exame de processos, procedimentos e outros documentos; 

 

V - receber e processar expedientes, na sua esfera de atribuição, bem como instaurar procedimentos, 

podendo expedir notificações e requisições; 

 

VI - exercer outras atribuições, inclusive as previstas no Ato n. 79/92, de 01/09/92, no que for compatível 

com a sua esfera de atribuição. 
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§ 1º - A promoção de medidas judiciais na forma do inciso II, deste artigo, compreenderá a elaboração da 

petição inicial e o seu ajuizamento, cabendo ao Promotor de Justiça que oficiar perante o Juízo para o qual 

foi distribuída a ação, assumir o feito respectivo. 

 

§ 2º - O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP atuará no âmbito territorial 

do Foro Central da Capital e, cumulativamente, também no dos Foros Regionais da Capital. 

 

§ 3º - O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP poderá prestar 

atendimento a pessoas e elaborar medida judicial que deva ser ajuizada em outra comarca, na forma do 

inciso II, deste artigo, desde que haja concordância do Promotor de Justiça respectivo. 

 

Art. 3º - O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP será composto por 

Promotores de Justiça integrantes da Promotoria de Justiça da Cidadania da Capital, designados pelo 

Procurador-Geral de Justiça. 

 

§ 1º - Caso a Promotoria de Justiça da Cidadania da Capital não indique seus integrantes no prazo de 5 

(cinco) dias contados da publicação deste Ato, as designações de que trata este artigo, inicial e 

superveniente, poderão recair em outro Promotor de Justiça. 

 

§ 2º - Em qualquer hipótese, para atender a necessidade de serviço e para assegurar sua continuidade, 

poderão ser designados Promotores de Justiça não integrantes da Promotoria de Justiça da Cidadania da 

Capital. 

 

Art. 4º - O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP contará com 1 (uma) Sub-

Área de Apoio Administrativo, subordinada a Área Regional da Capital. 

 

Art. 5º - Os Promotores de Justiça integrantes do GAP, deverão reunir-se mensalmente, observando-se, no 

que couber, o disposto no inciso V, do art. 47, da Lei Complementar Estadual n. 734, de 26.11.93, 

comunicando as deliberações ao Procurador-Geral de Justiça e ao Secretário da Promotoria de Justiça da 

Cidadania da Capital. 

 

Art. 6º - Os Promotores de Justiça integrantes do GAP apresentarão ao Procurador-Geral de Justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação deste Ato, proposta de divisão interna dos serviços, para 

oportuna deliberação do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça. 

 

Art. 7º - Este Ato entra em vigor da data de sua publicação. 

São Paulo, 17 de maio de 1994. 

 

José Emmanuel Burle Filho 

Procurador-Geral de Justiça 

 

DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 18 de maio de  1994 

 


