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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

RESOLUÇÃO Nº 929/15-PGJ-CGMP, DE 1º DE OUTUBRO DE 2015. 
(PROTOCOLADO Nº 138.662/14) 

 

*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 

 Altera da Resolução n. 857/2014-PGJ-CGMP, 
de 27 de novembro de 2014, que disciplina a 
atuação do Promotor de Justiça na defesa de 
idosos em situação de risco, na proteção dos 
interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos de idosos, e na fiscalização das 
entidades de acolhimento. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e o CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições,  

 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento das disposições contidas na Resolução 

n. 857/2014-PGJ-CGMP, de 27 de novembro de 2014, que disciplina a atuação do Promotor 

de Justiça na defesa de idosos em situação de risco, na proteção dos interesses difusos, 

coletivos e individuais homogêneos de idosos, e na fiscalização das entidades de 

acolhimento,  

 

RESOLVEM editar a seguinte Resolução: 

  

Art. 1º. O caput do art. 7º da Resolução n. 857/2014-PGJ-CGMP, de 27 de novembro de 2014, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

  

“Art. 7º. (NR) O processo de fiscalização se dará por meio de visitas regulares do Promotor 

de Justiça, a serem definidas de acordo com a realidade e necessidade locais, e ações 

articuladas e contínuas com a Vigilância Sanitária, o Conselho Municipal do Idoso, dentre 

outros organismos afins, competindo ao Promotor de Justiça, em especial:” (NR) 

I- ................... 

II-................... 

III-.................. 

IV-................... 

V-.................... 

VI-................... 
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VII-.................. 

VIII-................. 

IX-................... 

X-.................... 

XI-................... 

XII-.................. 

XIII-................. 

XIV-.................. 

XV-................... 

  

  

Art. 2. O art. 11º da Resolução n. 857/2014-PGJ-CGMP, de 27 de novembro de 2014, passa 

a vigorar , com a seguinte redação: 

  

“Art. 11. (NR) Caberá ao Promotor de Justiça quando em visita às entidades de atendimento:” 

(NR) 

I - .......................................... 

II - ......................................... 

III-........................................... 

  

IV. O inciso IV do artigo 11º do da Resolução n. 857/2014-PGJ-CGMP, de 27 de novembro 

de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação: 

  

IV. (NR) registrar a visita em documento próprio a ser arquivado em pasta na Promotoria de 

Justiça. (NR) 

  

  

Art. 3. O caput do art. 12º e seus §§ 1º ao 4º da Resolução n. 857/2014-PGJ-CGMP, de 27 

de novembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte: 

  

Art. 12. (NR) Compete ao Promotor de Justiça apresentar ao Procurador-Geral de Justiça e 

ao Corregedor-Geral do Ministério Público plano anual de fiscalização das entidades de 

atendimento de idosos, consignando informações a respeito da entidade, dos idosos 

atendidos e apresentando o cronograma de visitas previamente pactuado com os órgãos de 
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fiscalização, contendo indicação da forma e da periodicidade das visitas conforme a realidade 

e necessidades locais. 

§ 1º O plano anual de fiscalização será elaborado em modelo padronizado pela Procuradoria-

Geral de Justiça e a Corregedoria-Geral do Ministério Público e publicado no sítio eletrônico 

do Centro de Apoio Cível, para encaminhamento por meio eletrônico até o último dia útil de 

fevereiro de cada ano. 

§ 2º O Promotor de Justiça que assumir cargo com atribuição fiscalizatória, por movimentação 

na carreira, após o mês de fevereiro, poderá encaminhar novo plano anual com a repactuação 

do cronograma de visitas, até 60 (sessenta) dias da data que assumir a nova função. 

§ 3º O Promotor de Justiça que assumir cargo com atribuição fiscalizatória, por movimentação 

na carreira, e constatar que não foi cumprido o caput deste artigo, deverá encaminhar o plano 

anual de fiscalização, até 60 (sessenta) dias da data em que assumir a nova função.” 

§ 4º Caberá ao Promotor de Justiça comunicar, até o último dia de fevereiro de cada ano, por 

meio eletrônico, eventual inexistência de entidade de acolhimento de idoso sediada na 

Comarca, para fim da fiscalização tratada nesta Resolução.” (NR)  

 

Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário da Resolução n. 857/2014-PGJ-CGMP, de 27 de novembro de 2014. 

  

São Paulo, 1º de outubro de 2015. 

 
  

MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA 
Procurador-Geral de Justiça 
  
PAULO AFONSO GARRIDO DE PAULA 
Corregedor-Geral do Ministério Público 
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