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Fica criada a Promotoria de Justiça de Defesa dos 
Interesses Difusos e Coletivos da Infância e da Juventude 
da Capital 

 

 
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhe é 

conferida pelo parágrafo 1 do artigo 13 da lei Complementar Estadual n  667, de 26 de novembro de 1991 e 

nos termos do disposto no Ato Conjunto n 61/95 – CPJ/PGJ, combinado com as disposições do Ato Conjunto 

n  75/95 –n CPJ/PGJ, e 

 

Considerando a PRIORIDADE ABSOLUTA à proteção aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes 

estabelecida no artigo 227, caput, da  Constituição da República. 

 

Considerando que a demanda relacionada aos interesses difusos e coletivos da infância e juventude vem 

aumentando signifitivamente, que tal área de atuação exige severa especialização e que a estrutura atual do 

Ministério Público não vinha permitindo que a instituição exercesse suas funções com a pujança que está a 

exigir a gravidade dos problemas pelos quais passa grande parte da população infanto-juventil paulistana, 

 

Considerando a sugestão apresentada pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da 

Infância e da Juventude e da Pessoa Portadora de Deficiência e a unânime concordância dos Promotores de 

Justiça em exercício na área e finalmente, 

 

Considerando que o Egrégio Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, na reunião realizada em 

4 de julho de 1996, renovando o especial compromisso com o interesse público que vem norteando as 

decisões do colegiado, por UNANIMIDADE aprovou a criação da Promotoria de Justiça de Defesa dos 

Interesses  Difusos e Coletivos da Infância e da Juventude da Capital, com fundamento no disposto nos 

artigos 10, 12 e 23, caput, e seus parágrafos 2 e 3 , da Lei n 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e 22, 

incisos XIX e XX da Lei Complementar Estadual n 734, de 26 de novembro de 1993, 

 

Resolve expedir seguinte Ato: 

 

Artigo 1 - Fica criada a Promotoria de Justiça de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos da Infância e da 

Juventude da Capital, com as seguintes atribuições, nos moldes da decisão do E. Órgão Especial do Colégio 

de Procuradores de  Justiça: 

 

I – Defesa extrajudicial e judicial dos interesses difusos ou coletivos relacionados à proteção a infância e 

juventude, na Comarca da Capital, exceto aqueles relacionados aos interesses difusos e coletivos dos 

adolescentes autores do ato infracional; 

 

II – Fiscalização de entidades a que alude o artigo 95 da Lei n8.069/90 e adoção das providências judiciais 

cabíveis para aplicação das medidas previstas no artigo 97 do mesmo diploma legal, na Comarca da Capital, 

excetuando-se as entidades que executem medidas sócio-educativas; 
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III – Atuação nos procedimentos de habilitação de estrangeiro para adoção, formulados perante a Comissão 

Estadual Judiciária de Adoção Internacional. 

 

Artigo 2 - Ficam destinados, dentre aqueles referidos no artigo 13, caput, da Lei Complementar Estadual n 

667/91, classificados em entrância especial, referência VI, dois cargos à Promotoria de Justiça referida no 

artigo anterior. 

 

Parágrafo único : Aos cargos a que se refere este artigo ficam atribuídas as nomenclaturas 15 Promotor de 

Justiça da Infância e da Juventude e 16 Promotor de Justiça da Infância e da Juventude. 

 

Artigo 3 - Os serviços auxiliares da Promotoria de Justiça de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos da 

Infância e da Juventude da Capital serão integrados por dois oficiais de promotoria e um auxiliar de 

promotoria, dentre aqueles atualmente lotados no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da 

Infância e da Juventude e da Pessoa Portadora de Deficiência, por indicação de seu Coordenador, os quais 

serão transferidos para a citada Promotoria. 

 

Artigo 4 - Os procedimentos relativos à matéria elencada no artigo 1 deverão ser remetidos à Promotoria  

de Justiça de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos da Infância e da Juventude da Capital.  

 

Artigo 5 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
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