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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 100/1996-PGJ, DE 18 DE OUTUBRO DE 1996 

 
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 
 Dispõe sobre a criação do Grupo Especial de 

Trabalho para aperfeiçoamento do combate à 
Evasão Escolar. 
 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO ser função institucional do ministério Público a proteção dos direitos 

fundamentais de crianças e adolescentes, nos moldes do disposto nos artigos 129 e 227 da 

Constituição da República e 201, VIII da Lei nº 8.069/90, 

 

CONSIDERANDO que o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, configura um desses 

direitos fundamentais, cuja proteção merece especial destaque no atual quadrante da vida 

nacional, 

 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 56, II e III, 57 e 136, IV, X e XI da Lei nº 8.069/90, 

bem como que a evasão escolar e a exclusão de crianças e adolescentes do ensino 

fundamental obrigatório cristalizam, evidentemente, as situações mais gritantes de violação a 

tal direito fundamental,  

 

CONSIDERANDO, ainda, que o disposto no art. 28, alínea “e”, da Convenção dos Direitos da 

Criança (Assembleia Geral das Nações Unidas, 20.11.89), referendada pelo Decreto 

legislativo número 28, de 14.09.90, impõe aos Estados Partes o dever de adotar medidas para 

estimular a frequência regular às escolas e a redução do índice de evasão escolar e 

 

CONSIDERANDO, finalmente, que o excelente trabalho de combate à evasão escolar 

desenvolvido por inúmeros Promotores de Justiça de São Paulo vale especial esforço visando 

sua difusão e multiplicação para que se obtenha o aperfeiçoamento das atividades da 

Instituição, 

 

RESOLVE: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069compilado.htm
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 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

 
Endereço – Rua: Riachuelo, nº 115 - Térreo - Centro | São Paulo/SP  

 
Página 2 de 2 

Art. 1º. Criar, junto ao seu Gabinete e sob a coordenação do Centro de Apoio Operacional 

das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude e da Pessoa Portadora de Deficiência, 

o Grupo Especial de Trabalho para Aperfeiçoamento do Combate à Evasão Escolar. 

 

§ 1º. O Grupo Especial será integrado por Membros do Ministério Público, designados pelo 

Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo de suas atribuições normais. 

 

§ 2º. A participação neste Grupo Especial não importará no recebimento de qualquer 

remuneração ou gratificação. 

 

Art. 2º. Compete ao Grupo Especial, dentre outras atividades:  

I – elaborar proposta de ações visando o aperfeiçoamento de tais atividades; 

 

II – estudar a possibilidade de sistematização do trabalho de combate à evasão escolar, seja 

no âmbito do Ministério Público, seja em cooperação com outros organismos; 

 

III – sugerir alterações legislativas, acompanhando projetos de lei e de regulamentação em 

tramitação; 

 

IV – promover encontros de especialização e atualização nas varias áreas do conhecimento 

ligadas à questão da evasão escolar. 

 

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