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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
ATO (N) Nº 156/98 - PGJ DE 21 DE SETEMBRO DE 1998   

(PT. Nº 48.800/98) 
 

Texto Compilado até o Ato (N) nº 538/2008-PGJ, 
de 26/05/2008 
 
Revogado pela Resolução nº 593//2009-PGJ, de 
05/06/2009 

Institui na Comarca da Capital o GRUPO DE 
ATUAÇÃO ESPECIAL DE PROTEÇÃO ÀS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PRÓ-PD) 

 

Considerando que as Constituições Federal e Estadual atribuíram ao Ministério Público a 

defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, "caput", CF e 91, "caput", 

CE) e estabeleceram como função institucional do Ministério Público o zelo aos direitos por 

elas assegurados (art. 129, II, CF); 

 

Considerando que a Constituição do Estado de São Paulo incumbi ao Ministério Público a 

fiscalização dos estabelecimentos que abriguem pessoas portadoras de deficiência (art. 97, I, 

CE); 

 

Considerando que é obrigação do Estado a criação de programas de prevenção à deficiência 

e que são direitos fundamentais das pessoas portadoras de deficiência, dentre outros, receber 

atendimento especializado, treinamento para o trabalho, acesso aos bens e serviços coletivos 

e a integração social (art. 227, § 1º, II, e 244, CF); 

 

Considerando que as Leis Orgânicas Nacional (Lei 8625/93, art. 24, IV, "a" e VI) e Estadual 

do Ministério Público de São Paulo (Lei Complementar Estadual do Ministério Público de São 

Paulo (Lei Complementar Estadual nº 734/93, art. 103, I, VII, IX e X) impõem a prestação de 

assistência e proteção às pessoas portadoras de deficiência; 

 

Considerando que ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras 

de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à 

saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade; 

 

Considerando que os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, 

no âmbito de suas competências e finalidades, tratamento prioritário e adequado às pessoas 

portadoras de deficiência (Lei 7853/89, art. 2º); 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/538.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/593.pdf
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Considerando que cabe ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos das 

pessoas portadoras de deficiência (Lei 7853/89, art. 3º) e a defesa dos interesses individuais 

da criança e do adolescente portador de deficiência (Lei 8069/90, art. 201, V); 

 

Considerando a necessidade da fixação de normas gerais de serviço que orientem a atuação 

do membro do Ministério Público, tendo em vista os efeitos nocivos que a indiferença ou 

tratamento inconveniente relativos às pessoas portadoras de deficiência podem trazer à 

comunidade; 

 

Considerando as estimativas da Organização Mundial da Saúde no sentido de que 10% (dez 

por cento) da população, em tempo de paz, é portadora de algum tipo de deficiência; 

 

Considerando que no Anuário de 1996 da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

- SEADE, o Município de São Paulo apresentava uma população de 9.836.129 habitantes que 

poderia representar um universo de 983.612 pessoas portadoras de deficiência; 

 

Considerando a estimativa da Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio - PNAD/80, 

no sentido de que 98% (noventa e oito por cento) das pessoas portadoras de deficiência não 

recebem qualquer atendimento; 

 

Considerando que o ciclo geracional das deficiências está relacionado à marginalização 

social, carência biológica e psicossocial, estrutura familiar inadequada, falta de informação ou 

de recursos comunitários, ausência de estimulação em etapas críticas da vida e baixo 

rendimento intelectual; 

 

Considerando as propostas da reunião de trabalho dos Promotores de Justiça da Pessoa 

Portadora de Deficiência da Capital realizada no dia 09 de março de 1998, no sentido de 

viabiizar a criação de um órgão de execução especializado na defesa dos interesses difusos, 

coletivos e individuais homogêneos das pessoas portadoras de deficiência; 

 

Considerando, finalmente, a sugestão apresentada pelo setor da pessoa portadora de 

deficiência do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis e de Acidentes 

do Trabalho; 

 

RESOLVE: 
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Art. 1º Fica criado no âmbito da Comarca da Capital GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE 

PROTEÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PRÓ-PD), especializado na defesa dos 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos das pessoas portadoras de deficiência, 

dotado, pela Procuradoria-Geral de Justiça, da necessária estrutura administrativa e 

operacional.  (Denominação alterada pelo Ato (N) nº 538 – PGJ, de 26/05/2008) 

 

§ 1º O PRÓ-PD será integrado por Promotores de Justiça das Promotorias de Justiça 

Criminais e das Promotorias de Justiça Cíveis da Comarca da Capital, designados pelo 

Procurador-Geral de Justiça, com prejuízo de suas atribuições. (Denominação alterada pelo Ato (N) nº 

538 – PGJ, de 26/05/2008) 

 

§ 2º Em caso de necessidade poderá ser designado Promotor de Justiça não integrante das 

referidas Promotorias de Justiça. 

 

§ 3º A participação neste Grupo de Atuação Especial não dará direito ao recebimento de 

qualquer gratificação. 

 

Art. 2º Compete ao Grupo de Atuação Especial de Proteção às Pessoas com Deficiência - 

Pró-PD, dentre outras atividades: (Denominação alterada pelo Ato (N) nº 538 – PGJ, de 26/05/2008) 

 

I - atender às pessoas portadoras de deficiência e receber representação ou petição de 

qualquer pessoa ou entidade, para orientação, encaminhamento e defesa dos interesses dos 

portadores de deficiência, por desrespeito aos seus direitos assegurados na Constituição 

Federal, Estadual e nas demais normas pertinentes; 

 

II - realizar visitas e fiscalizar os estabelecimentos que prestem serviços ou atendimento às 

pessoas portadoras de deficiência (hospitais, clínicas, pensionatos, hospedagens, abrigos, 

escolas, etc), bem como, em caráter concorrente, exercer o controle externo da atividade 

policial, no que concerne à  

discriminação ou preconceito contra à pessoa portadora de deficiência; 

 

III - examinar quaisquer documentos, expedientes, fichas e procedimento relativos às pessoas 

portadoras de deficiência, podendo extrair cópias, observando, se for o caso, o sigilo; 
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IV - adotar as medidas judiciais e extrajudiciais pertinentes entre as quais a requisição de 

instauração de inquérito policial, de diligências investigatórias e elaboração de laudos; 

 

V - instaurar procedimento administrativo ou inquéritos civis e para a sua instauração: 

 

a) requisitar informações, exames, perícias, certidões e documentos às autoridades federais, 

estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta 

ou fundacional, de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, assim como, na impossibilidade destes, de qualquer entidade privada; 

 

b) promover inspeções e diligências junto aos órgãos e entidades mencionadas na alínea 

anterior; 

 

c) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de ausência 

injustificada, requisitar a condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, 

ressalvadas as prerrogativas previstas em lei; 

 

VI - promover ação civil pública para a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos das pessoas portadoras de deficiência, podendo fazê-lo separadamente, na 

esfera de suas atribuições, ou conjuntamente com outro órgão de execução, se assim 

recomendado pelos interesses em questão; 

 

VII - promover ação civil para a proteção dos interesses individuais relativos à criança e ao 

adolescente portadores de deficiência, nas demandas de competência da Vara da Infância e 

da Juventude do Foro Central da Comarca da Capital, podendo fazê-lo separadamente, na 

esfera de suas atribuições, ou conjuntamente com os Promotores de Justiça da Infância e da 

Juventude; (Redação dada pelo Ato (N) nº 410/2005, 1 de novembro de 2005). 

 

VIII - expedir recomendação à autoridade competente para adoção de providências que visem 

sanar omissões, prevenir ou corrigir irregularidades no tratamento e atendimento às pessoas 

portadoras de deficiência; 

 

IX - promover, no âmbito de suas atribuições funcionais, o efetivo cumprimento das normas 

gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos fundamentais das pessoas portadoras 

de deficiência e sua efetiva integração social; 
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X - exigir do Poder Público e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta o 

tratamento prioritário e adequado às pessoas portadoras de deficiência referente à educação, 

à saúde, ao trabalho, à formação profissional, ao lazer, à previdência social, ao acesso às 

edificações, vias públicas e meios de transporte, além de outros que propiciem o bem-estar 

pessoal, social e econômico dessas pessoas; 

 

XI - promover, no âmbito de suas atribuições funcionais, a ação penal pública visando punir 

qualquer forma de discriminação ou preconceito contra a pessoa portadora de deficiência; 

 

XII - sugerir ao Procurador-Geral de Justiça, para encaminhamento ao Poder competente, 

eventuais alterações legislativas; 

 

XIII - propor ao Procurador-Geral de Justiça a celebração de convênios com instituições 

públicas ou privadas, para obtenção de dados estatísticos ou técnicos necessários à 

promoçao de medidas imprescindíveis à garantia ou ao reconhecimento de direitos das 

pessoas portadoras de deficiência; 

 

XIV - apresentar sugestões ao Procurador-Geral de Justiça para elaboração ou 

aprimoramento da política institucional de defesa das pessoas portadoras de deficiência; 

 

XV - acompanhar os trabalhos de comissões técnicas em todas as esferas de Poder, 

apresentado sugestões para a edição ou alteração de normas, com o objetivo de melhoria 

dos serviços prestados às pessoas portadoras de deficiência e colaboração na defesa dos 

seus interesses; 

 

XVI - divulgar os trabalhos e a Política Institucional do Ministério Público na área das pessoas 

portadoras de deficiência; 

 

XVII - estimular a criação e o aperfeiçoamento dos Conselhos de Direitos das Pessoas 

Portadoras de Deficiência, mantendo contato com eles e com outras entidades ou 

organizações empenhadas na política de atendimento a essas pessoas; 

 

XVIII - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça relatórios mensais e anual de suas 

atividades, no qual deverão ser consignados, dentre outras informações, os nomes, tipos e 



 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

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

 
Página 6 de 7 

endereços dos estabelecimentos fiscalizados, a quantidade e faixa etária das pessoas neles 

inseridas e o resumo dos principais problemas detectados; 

 

XIX - atuar em todas as representações, procedimentos inquéritos e processos que tratem 

dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos das pessoas portadoras de 

deficiência, instaurados após a publicação deste Ato. 

 

§ 1º Em matéria criminal, o Grupo de Atuação Especial somente atuará nos procedimentos 

investigatórios e nas ações penais que tenham por objeto qualquer forma de discriminação 

ou preconceito contra a pessoa portadora de deficiência, como os tipos definidos no art. 8º, 

da Lei 7853/89. 

 

§ 2º As representações, procedimentos, inquéritos e processos, cíveis e criminais, instaurados 

anteriormente a publicação do presente Ato poderão ser remetidos ao Grupo de Atuação 

Especial- Pró-PD pelo Promotor de Justiça que neles vinha atuando, caso considere 

necessária ou conveniente a providência. 

 

§ 3º O processo iniciado mediante denúncia ou ação civil pública oferecidos pelo Grupo de 

Atuação Especial, com base em peças de informações ou procedimentos investigatórios 

próprios, serão distribuídos entre os integrantes da Promotoria de Justiça respectiva, sem 

prejuízo da participação e atuação conjunta, se conveniente. 

 

§ 4º As atribuições, cíveis e criminais, do Grupo de Atuação Especial Pró-PD, previstas neste 

Ato, serão desenvolvidas sem prejuízo de eventual atuação do promotor natural, podendo 

haver atuação conjunta. 

 

Art. 3º Quando da fiscalização de estabelecimentos que abriguem pessoas portadoras de 

deficiência os membros do Grupo de Atuação Especial poderão se fazer acompanhar de 

representantes do Poder Público (Vigilância Sanitária, Secretarias da Educação, Promoção 

Social, Saúde, Trabalho, CONTRU, Corpo de Bombeiros, etc.), para fins de eventual autuação 

administrativa ou mesmo interdição, assim como, em havendo necessidade, requisitar apoio 

policial. 
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Art. 4º Ao proceder à fiscalização, incumbe aos membros do Pró-PD e a seus auxiliares 

verificar se as normas legais pertinentes, notadamente as que cuidam das pessoas portadoras 

de deficiência, estão sendo devidamente cumpridas. 

 

Art. 5º As irregularidades constatadas, por meio das visitas ou por qualquer outra forma, 

deverão ser documentadas em procedimento do Grupo de Atuação Especial. 

 

§ 1º O procedimento será registrado em livro próprio e, em caso de arquivamento, deverá ser 

observado, no que couber, os Atos nº 019/94 e nº 056/94-CPJ. 

 

Art. 6º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

São Paulo, 21 de setembro de 1998. 

 

(Dia Estadual de Luta das Pessoas Portadoras de Deficiência). 
 
LUIZ ANTONIO GUIMARÃES MARREY 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.108, n.180, p.30, de 22 de setembro de 1998 
 


