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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
COLÉGIO DE PROCURADORES 

ATO (N) N.º 125/97 - PGJ, DE 02 DE OUTUBRO DE 1997  
(PT. Nº 28.961/95 - CPJ) 

 

Revogado pelo Ato (N) nº 514 – PGJ/CGMP, de 
31/07/2007 

Disciplina a atuação do Ministério Público do 
Estado de São Paulo, em defesa da pessoa 
idosa. 

 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando que a Constituição Federal determina como função institucional do Ministério 

Público a assistência e proteção ao idoso (art. 5º, caput; art. 127, caput; art. 129, incisos II e 

III; e art. 230); 

 

Considerando que a Constituição Estadual prevê como atribuição do Ministério Público e 

tutela do idoso (art. 97, inciso I); 

 

Considerando que as Leis Orgânicas Nacional (Lei nº 8.625/93, art. 25, inciso IV, letra a, e 

VI; e art. 26, incisos I, letra c, e VI) e Estadual do Ministério Público de São Paulo (Lei 

Complementar nº 734, de 26/11/93, art. 103, inciso I, VII, letra d, e IX) impõem também ao 

Ministério Público a prestação de assistência e proteção ao idoso; 

 

Considerando que a União instituiu a Política Nacional do Idoso pela Lei nº 8.842, de 04 de 

janeiro de 1994, e que o Decreto nº 1.948, de 03 de junho de 1996, que a regulamentou, 

dispõe em seu art. 13, inciso I, que a incumbência da defesa dos direitos da pessoa idosa 

junto ao Poder Judiciário compete também ao Ministério Público; 

 

Considerando que o envelhecimento populacional é uma realidade incontestável em todo 

mundo, sendo o brasileiro um dos mais acelerados, só comparável ao do México e Nigéria, e 

que até o ano 2025 levará o Brasil a ocupar o 6º lugar dentre os países de população idosa, 

passando da cifra de 14 milhões de pessoas com 60 ou mais anos de Idade para 33 ou 34 

milhões, o que poderá causar desarmonia social; 

 

Considerando que, em idade avançada, milhões de adultos sofrem de distúrbios mentais e 

que particularmente a demência, e o Mal de Alzheimer podem transformar-se em uma das 

principais causas de invalidez dos Idosos, segundo dados de Organização Mundial de Saúde; 
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Considerando que o aumento de doenças crônicas deve-se também ao envelhecimento da 

população mundial e que quanto maior a expectativa de vida da população mais ela se expõe 

a essas enfermidades; 

 

Considerando que em 1955 a média de vida, ao nascer, era de 48 anos e que em 1966 ela 

já havia chegado aos 65 anos de idade, prevendo-se que, antes de 2020, o número de 

indivíduos com mais de 65 anos no mundo subirá de 300 milhões para 690 milhões; 

 

Considerando que o Estado de São Paulo abriga 23% da população do país e que 7,3% dela 

tem mais de 60 anos de idade; 

 

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 à pessoa idosa podem trazer à comunidade; 

 

Considerando, em especial, o grande número de pessoas idosas que se encontram 

institucionalizadas em asilos, casas de repouso, clínicas geriátricas, hospitais e 

assemelhados; 

 

Considerando, finalmente, que o Colendo órgão Especial do Colégio de Procuradores 

sugeriu no protocolado nº 28.961/95 a expedição de recomendação às Promotorias de Justiça 

do interior para perfeita compatibilização das atribuições de seus membros na proteção da 

comunidade de idosos, principalmente quando composta de pessoas desvalidas e 

desafortunadas; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - A atuação do Ministério Público na tutela da pessoa idosa visa preservar e assegurar 

os seus direitos sociais, criando melhores condições para o desenvolvimento de sua 

autonomia, integração e efetiva participação na sociedade, bem como defender-lhe o direito 

à vida, à saúde, ao bem-estar, ao amparo, à cidadania, à liberdade, à dignidade e à 

segurança, buscando erradicar qualquer forma de desigualdade, discriminação, 

marginalização e preconceito decorrentes de sua condição. 

 

Art. 2º - O Ministério Público exercerá a defesa dos direitos e garantias constitucionais da 

pessoa idosa, por meio de medidas administrativas e judiciais, competindo-lhe, em especial: 
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I - atender as pessoas idosas e receber representação ou petição de qualquer pessoa ou 

entidade, para a defesa dos interesses da pessoa idosa, por desrespeito aos seus direitos 

assegurados nas Constituições Federal, Estadual e demais normas pertinentes; 

 
II - realizar visitas e fiscalizar os estabelecimentos que prestem serviço a pessoas idosas 

(como hospitais, asilos, casas de repouso, clínicas geriátricas, pensionatos, hospedagens e 

abrigos); 

 

III - examinar quaisquer documentos, expedientes, fichas e procedimentos relativos à pessoa 

idosa, podendo extrair cópias, observando-se, se for o caso, o sigilo; 

 

IV - requisitar instauração de inquérito policial, realização de diligências investigatórias, 

elaboração de laudos e tomar as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis; 

 

V - instaurar procedimentos administrativos ou inquéritos civis e para a sua instrução: 

 

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 e a ação penal pública para a defesa dos interesses dos 

idosos, podendo fazê-lo separadamente, na esfera de suas atribuições, ou conjuntamente 

com outro órgão de execução, se os interesses em questão assim recomendarem; 

 

VII - representar à autoridade competente para adoção de providências que visem sanar 

omissões, prevenir ou corrigir irregularidades no tratamento dos idosos, promovendo, no 
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âmbito de suas atribuições funcionais, o efetivo cumprimento da Portaria nº 810/89, do 

Ministério da Saúde, e das demais normas concernentes à preservação dos interesses dos 

idosos institucionalizados ou não; 

 

VIII - sugerir ao Procurador-Geral de Justiça eventuais alterações legislativas ou mesmo a 

instituição de nova legislação sobre a pessoa idosa; 

 

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

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

promoção de medidas imprescindíveis à garantia ou ao reconhecimento de direitos aos 

idosos; 

 

X - apresentar sugestões ao Procurador-Geral de Justiça para elaboração ou aprimoramento 

da política institucional de defesa da pessoa idosa; 

 

XI - acompanhar os trabalhos de comissões técnicas em todas as esferas dos Poderes, 

apresentando sugestões para a edição ou alteração de normas, objetivando a melhoria dos 

serviços prestados ao idoso e a plena defesa dos seus interesses; 

 

XII - divulgar os trabalhos e a Política Institucional na área da Terceira Idade; 

 

XIII - implementar a criação ou o aperfeiçoamento do Conselho do Idoso, mantendo contatos 

com ele e outras entidades na promoção da política de bem-estar dos idosos para, em 

conjunto, buscar soluções mais satisfatórias aos seus interesses; 

 

XIV - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça relatório mensal e anual de suas atividades, 

no qual deverão ser consignados os nomes, os endereços dos estabelecimentos fiscalizados, 

bem como a quantidade de pessoas neles existentes o os principais problemas enfrentados, 

quer pela Instituição, quer pelo idoso; 

 

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

condição de pessoa idosa, ressalvadas as atribuições do Promotor de Justiça Natural. 

 

Art. 3º - Sempre que possível, quando da fiscalização nos estabelecimentos que abriguem 

idosos, o Promotor de Justiça se fará acompanhar de integrantes da Vigilância Sanitária, para 
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fins de eventuais autuações ou mesmo de uma eventual interdição, assim como, a seu critério, 

de apoio policial. 

 

Art. 4º - Ao proceder a fiscalização, incumbe ao Promotor de Justiça e a seus auxiliares 

verificar se: 

 

I - o estabelecimento possui estatuto e regulamento; 

 

II - está identificado quem é o responsável técnico detentor de título de uma das profissões 

da área de saúde; 

 

III - há coordenador médico, na hipótese da Instituição visar a prestação de atenção médico-

sanitária; 

 

IV - o local possui alvará de funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária; 

 

V - estão sendo observadas as normas constantes da Portaria nº 400/77, do Ministério da 

Saúde, em caso de clínicas ou hospitais geriátricos; 

 

VI - a entidade conta com registro atualizado das pessoas atendidas, com o nome completo, 

data de nascimento, sexo, nome e endereço de um familiar ou responsável, caso o 

internamento não tenha ocorrido por decisão do próprio idoso; 

 

VII - há informações sobre a capacidade funcional e estado de saúde da pessoa internada, a 

fim de adequar os serviços à sua necessidade; 

 

VIII - os prontuários, no caso de idosos enfermos, contêm descrição da evolução médica, 

ações propedêuticas e terapêuticas; 

 

IX - o arquivo de relatório mensal da situação dos internos está com as anotações atualizadas, 

das quais deverão constar o nome o sumário de cada um no que diz respeito à saúde e às 

suas necessidades sociais; 

 

X - os prédios dispõem de meios que possibilitem o rápido escoamento, em segurança, dos 

residentes, em caso de emergência; 
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XI - as paredes possuem revestimento claro e lavável, se as divisórias são de alvenaria e se 

os pisos são antiderrapantes; 

 

XII - o estabelecimento conta com rampa de acesso dotada de guarda-corpo e corrimão, piso 

antiderrapante que  

permita a livre movimentação de cadeiras de rodas; 

 

XIII - o prédio é provido de acessos independentes, um para os serviços e outro para 

passagem dos idosos; 

 

XIV - as portas externas e internas têm vão de luz de 0,80m, no mínimo, dobradiças externas 

e soleiras com bordas arredondadas, bem como se as portas de correr possuem trilhos 

embutidos na soleira e no piso; 

 

XV - as portas dos sanitários abrem para fora e apresentam vãos livres de 0,20m na parte 

inferior; 

 

XVI - as maçanetas das portas não são arredondadas; 

 

XVII - os corredores principais da instituição medem, no mínimo, 1,50m de largura e se estão 

equipados com corrimãos de ambos os lados e instalados a 0,80m do piso e distantes 0,05m 

da parede; 

 

XVIII - existe qualquer obstáculo nos corredores, tais como bancos, vasos, móveis ou 

equipamentos decorativos; 

 

XIX - as escadas têm lances retos, largura mínima de 1,20m, e são dotadas de corrimãos dos 

dois lados, sem vãos livres entre o piso e o corrimão; 

 

XX - os espelhos do primeiro e do último degraus da escada estão pintados de amarelo e se 

elas são providas tanto na entrada quanto na saída de portas de contenção, com molas e 

traves leves, que as mantenham em posição fechada; 
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XXI - os sanitários são separados por sexo e equipados com barras de apoio instaladas a 

0,80m do piso e afastadas 0,50m da parede, tanto no lavatório quanto no vaso sanitário e no 

box do chuveiro, sempre instalados no mesmo pavimento onde habitam os idosos; 

 

XXII - os chuveiros são dotados de água quente e na proporção de um para cada 12 leitos; 

 

XXIII - há luz de vigília nos dormitórios, banheiros, áreas de circulação interna o externa; 

 

XXIV - o dormitório possui área mínima de 6,5m2 e um máximo de até 4 leitos por 5,0m2; 

 

XXV - as camas não são do tipo beliche, de armar ou assemelhadas e se mantém distância 

de 1,0m entre uma e outra e 1,5m entre uma e outra cabeceira; 

 

XXVI - o estabelecimento possui os recursos humanos necessários, tais como médico, 

enfermeiro, atendente de enfermagem, nutricionista, psicólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, 

terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo e se é feita a higienização regular. 

 

§ 1º. O órgão do Ministério Público deverá observar se o idoso possui bens e o fim dado a 

eles, bem como se houve doação e em que condições. 

 

§ 2º. Em se tratando de substância medicinal, principalmente a entorpecente, o Promotor de 

Justiça deverá constatar as condições de sua guarda e armazenamento, bem como o correto 

arquivamento das respectivas receitas. 

 

§ 3º. Além de observar a questão administrativa, a fiscalização versará sobre a prática de 

possíveis infrações penais, dentre as quais lesões corporais, perigo para a vida ou saúde de 

outrem, abandono de incapaz, omissão de socorro, maus-tratos, cárcere privado e demais 

delitos, inclusive patrimoniais, cometidos contra os idosos. 

 

Art. 5º - As falhas e irregularidades verificadas pelo órgão do Ministério Público, por meio das 

visitas ou por qualquer outra forma, assim como as diligências ou pesquisas a realizarem-se 

para a obtenção de elementos de prova, deverão ser documentadas em procedimento 

administrativo da Promotoria de Justiça. 
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§ 1º. O procedimento será imediatamente autuado em livro próprio, no qual serão consignados 

os motivos da instauração e as medidas destinadas à superação da deficiência ou coleta da 

prova. 

 

§ 2º. Resultando negativas as diligências ou pesquisas ou nada se apurando, o procedimento 

será arquivado, obedecido, no que couber, o Ato Institucional nº 19/1994 - CPJ, de 

25/02/19941. 

 

Art. 6º - As atribuições relativas à proteção da pessoa idosa serão exercidas pelo Promotor 

de Justiça que atua na área da cidadania, sem prejuízo das atribuições concorrentes dos 

demais Promotores de Justiça, no âmbito criminal ou cível. 

 

§ 1º. Constatada a prática de infração penal, fica facultada à Promotoria de Justiça a 

constituição de grupo de atuação especial ou integrada, para execução de suas atividades. 

 

§ 2º. Os procedimentos, inquérito e processos em andamento permanecerão na esfera de 

atribuição do órgão do Ministério Público que neles oficia, podendo haver atuação integrada. 

 

Art. 7º - Incumbe ao Promotor de Justiça que exerce as funções aqui disciplinadas apresentar 

ao Procurador-Geral de Justiça relatório mensal e anual circunstanciados, com a 

especificação dos estabelecimentos que prestam serviços na Comarca, do número de idoso 

atendidos e da natureza dos serviços. 

 

§ 1º. O relatório também deverá discriminar as condições gerais da entidade e do 

atendimento, visando incrementar o banco de dados do Ministério Público. 

 

§ 2º. Decorridos 30 (trinta) dias da publicação do presente Ato, os membros do Ministério 

Público que exercem as atribuições de proteção ao idoso enviarão ao Procurador-Geral de 

Justiça relatório especificando os estabelecimentos que prestam os serviços aqui apontados 

na Comarca, contendo o número de Idoso atendidos. 

 

§ 3º. Os relatórios relativos à atividade de assistência e proteção ao Idoso serão transmitidos 

pela Procuradoria-Geral de Justiça ao Grupo de Atuação Especial de Proteção ao Idoso, ao 

                                                 
1 Revogado pelo Ato Institucional nº 19/1994 - CPJ, de 25/02/1994 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/ATOS/019.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/ATOS/019.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/ATOS/019.pdf
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qual caberá o processamento das informações, até a instituição do banco de dados pelo 

Ministério Público. 

 
Art. 8º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
Publicado em: DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 3 de outubro de 1997 

 

 

  

  

 

 

 

 


