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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
ATO NORMATIVO Nº 410/2005 - PGJ, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2005 

 

Revogado pela Resolução nº 593/2009-PGJ, de 
05/06/2009 

Altera parcialmente as atribuições do Grupo de 
Atuação Especial de Proteção às Pessoas 
Portadoras de Deficiência (Pró-PPD), no 
tocante ao atendimento a casos relativos a 
interesses individuais de crianças e 
adolescentes portadores de necessidades 
especiais 

 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da proposta 

aprovada pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça na reunião ordinária 

realizada em 26 de outubro de 2005, e 

 

Considerando que, em razão da regra instituída pelo inciso VII do artigo 2º do Ato (N) nº 

156/98-PGJ, de 21 de setembro de 19981, algumas crianças e adolescentes portadores de 

necessidades especiais residentes em localidades distantes do centro de São Paulo têm sido 

encaminhados ao Grupo de Atuação Especial de Proteção às Pessoas Portadoras de 

Deficiência (Pró-PPD), instalado no edifício-sede do Ministério Público do Estado de São 

Paulo, localizado na região central da cidade, para o atendimento de casos relacionados a 

interesses individuais; 

 

Considerando que as dificuldades no deslocamento enfrentadas pelas crianças e 

adolescentes portadores de necessidades especiais tornam desaconselhável a centralização 

de seu atendimento quando os interessados residirem em região afastada do centro da 

cidade;  

 

Considerando, ainda, a necessidade de facilitar o acesso de crianças e adolescentes 

portadores de necessidades especiais, bem como de seus pais ou responsáveis, ao 

atendimento prestado pelo Ministério Público na tutela de seus interesses individuais;  

 

RESOLVE:  

 

Artigo 1º - O inciso VII do artigo 2º do Ato Normativo nº 156/98-PGJ, de 21 de setembro de 

1998, passa a ter a seguinte redação:  

 
1 Revogado pela Resolução nº 593/2009-PGJ, de 05/06/2009 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/593compilado.pdf
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"Art. 2º - ........................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

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; 

 

............................................................................................................................." 

 

Artigo 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

São Paulo, 1º de novembro de 2005. 

 

 

RODRIGO CÉSAR REBELLO PINHO 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 
 
 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, Seção I, São Paulo, p.48, de 4 de novembro de 2005.  

 
 


