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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 102/1996-PGJ, DE 18 DE OUTUBRO DE 1996  

(PT Nº 56.435/96) 
 

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 das Medidas 
Socioeducativas no Vale do Paraíba. 
  

 

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 número 8.069/90, 

 

CONSIDERANDO que a situação de cumprimento das medidas socioeducativas no Vale do 

Paraíba e Litoral Norte é especialmente preocupante, como já levantado pelos ilustres 

Promotores de Justiça da região na reunião de trabalho ocorrida em 24 de maio de 1996 no 

“Gávea Hotel”, em Taubaté, e que, aparentemente, vem se deteriorando, 

 

RESOLVE:  

 

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 das Medidas Socioeducativas no Vale 

do Paraíba. 

§ 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 não importará no recebimento de qualquer remuneração ou 

gratificação.  

 

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

I – identificar as prioridades específicas da ação institucional na área,  

II – elaborar proposta de ações visando aperfeiçoamento de tais atividades,  

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

tramitação,  

IV – elaborar estudos e roteiros de investigação, sem caráter vinculativo, 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069compilado.htm
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V – fornecer subsídios à atuação dos promotores de Justiça da Infância e da Juventude na 

matéria. 

 

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