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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO N.º 165/98 - PGJ, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998  

(PT. 075547/98) 
 

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 assegurar a efetivação dos direitos 
referentes à dignidade e ao respeito de crianças 
e adolescentes, especificamente no tocante à 
preservação de sua imagem 

 

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, inciso VIII, da Lei n.º 8.069/90,  

 

Considerando que as crianças e os adolescentes têm, com prioridade absoluta, em razão de 

sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, direito à dignidade e ao respeito, tal 

como preceituam os artigos 15, 17 e 18 da Lei n.º 8.069/90,  

 

Considerando que tem sido freqüente a prática de abusos no uso da imagem de crianças e 

adolescentes em programas de televisão, seja em face da exploração de situações de miséria, 

seja por terem sido vítimas de crimes;  

 

Considerando, por fim, a necessidade de construção de atuação integrada das Promotorias 

de Justiça da Infância e da Juventude do Estado, 

 

RESOLVE: 

 

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

das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, o Grupo Especial de Trabalho para 

assegurar a efetivação dos direitos referentes à dignidade e ao respeito de crianças e 

adolescentes, especificamente no tocante à preservação de sua imagem. 

 

Parágrafo 1º - O Grupo Especial é integrado por Membros do Ministério Público, designados 

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

 



 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

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

 
Página 2 de 2 

Parágrafo 2º - A participação neste Grupo Especial não importará no recebimento de qualquer 

remuneração ou gratificação. 

 

Artigo 2º - Compete ao Grupo Especial, dentre outras atividades: 

 

I - propiciar a criação de um fórum de debates, com vistas à criação de estratégia de atuação 

integrada dos órgãos de execução; 

 

II - elaborar propostas de atuação integrada das Promotorias de Justiça; 

 

III - elaborar estudos, iniciais de ação civil pública, bem como termos de ajustamento de 

conduta, sem caráter vinculativo; 

 

IV - fornecer subsídios à atuação dos Promotores de Justiça da Infância e da Juventude na 

matéria. 

 

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

 

 

 

Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.108, n.221, p.39, de 21 de novembro de 1998. 

 

 

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f1998%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fnovembro%2f21%2fpag_0039_57EEAOB3IOUDVe7E8UBE29SSU5E.pdf&pagina=39&data=21/11/1998&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=10039

