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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 200/2020–PGJ, DE 03 DE JUNHO DE 2020 

 

 Visa levantar dados sobre a atual condição dos 
idosos abrigados, na atual fase da Pandemia 
do COVID-19. (EMENTA ELABORADA) 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições, e a pedido do CAO Cível e de 

Tutela Coletiva - Centro de Apoio Operacional de Infância e Juventude e Idoso , diante da 

atual fase da Pandemia do COVID-19 em nosso País e dos casos de contaminação em 

entidades de abrigamento de idosos, que impõem a adoção de medidas urgentes visando a 

diminuir os riscos de contágio e a amparar os milhares de idosos abrigados em instituições 

públicas e privadas, bem como da ausência de dados oficiais abrangendo todo o universo das 

pessoas idosas abrigadas altamente vulneráveis que impede a elaboração de adequadas 

ações emergenciais e a execução e planos de contingências e, por fim, com o objetivo de 

articular e fomentar a atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo no enfrentamento 

das questões jurídicas referentes à pandemia provocada pelo Coronavírus,  

 

SOLICITA a todos os Promotores de Justiça com atribuições na defesa da pessoa idosa que 

contatem as ILPIs existentes nos Municípios onde atuam visando levantar dados sobre a atual 

condição dos idosos abrigados, nos termos do formulário elaborado pelo CAO Cível, 

constante do seguinte endereço:  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mYS9LY1QdkujHco5yz2PHaZFgp1y

CdpJuYB9VFZWNsNURVlSSTU5Mk4xT0M3TDVQOU81SklJMU5ZRS4u 
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