
Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros – Ano 
IV - Número 09 – JAN-MAR/2013 – ISSN: 2178-2008

 Mauro Pinto Serpa

2013

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, LIBERDADE 
INDIVIDUAL E PROTEÇÃO AO IDOSO
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RESUMO: A dignidade da pessoa humana se constitui em núcleo essencial dos direitos 
e  das  garantias  fundamentais,  uma  vez  que  está  fortemente  ancorado  na  concepção 
filosófica Kantiana no sentido de que o ser humano deve ser sempre considerado como 
um fim e não um meio. Os idosos estão na casta que mais sofre com a inobservância da 
dignidade. Além disso, os idosos necessitam, com urgência, da implantação efetiva de 
políticas públicas que não sejam restritas a ações ou programas isolados; políticas que 
sejam, além de fiscalizadoras, educativas e emancipatórias. A legislação deve atuar na 
inclusão  social  do idoso e  contra  a  marginalização  e  os  anacronismos  para com os 
direitos deles. Deve enfatizar a importância de leis com parâmetros de suporte para a 
luta de políticas  públicas eficazes,  respondendo a uma necessidade frente ao grande 
desafio na direção e controle dos rumos do envelhecimento humano. Mas, acima de 
tudo, essas leis e políticas não podem diminuir a autonomia da vontade e as liberdades 
individuais insculpidas na Carta de Direitos de 1988. Cabe a cada pessoa, independente 
de sua idade, a livre escolha em dirigir a sua existência. A idade, por si só, não impede a 
tomada de decisões, mormente em relação às escolhas pessoais, como investir em um 
novo patrimônio,  fazer  uma grande viagem ou constituir  uma nova família,  tendo o 
direito a autonomia da vontade e a liberdade de escolha. 

PALAVRAS-CHAVE: Dignidade  da  pessoa  humana,  idoso,  autonomia  da  vontade, 
políticas públicas, inclusão social.

ABSTRACT: Human dignity,  as a principle and a standard, constitutes the essential 
core  of  primary  rights  and  guarantees  as  it  is  strongly  anchored  in  the  Kantian 
theoretical concept of focusing the human being as a purpose rather than a means. The 
elderly are the ones who most suffer due to this breach.  Furthermore, the older-aged 
need  urgently  an  effective  implementation  of  public  policies  that  should  be  not 
restricted  to  isolated  actions  or  programs  but  policies  that  also  add  supervisory, 
educational and emancipative measures.  Legislation should act to social inclusion of 
elderly people in opposition to their marginalization nor any kind of setbacks on their 
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liberties.  It  is significant to emphasize the importance a legislation that supports the 
achievement of caring and effective public policies on the segment, as a response to the 
need of direction and control of the human aging. Most importantly,  these demanded 
laws and policies may not diminish their autonomy or self-determination established on 
the Brazilian Federal  Constitution edited in 1988. Each and every person, no matter 
his/her age, must be free to make choices and lead its own existence. Age only does not 
necessarily debilitates a person nor prevents him/her from taking decisions, especially if 
it concerns to personal matters, such as investing in a new property, making a long trip 
or starting a new family, with independence of choice.
Keywords: Human dignity, elderly, autonomy, public policy, social inclusion.

Introdução

                    Deve-se a Immanuel Kant a primeira tentativa de elucidar o princípio da 

dignidade humana, posto ter sido Kant o primeiro filósofo a adotar que não se pode 

atribuir valor ao homem, assim entendido como preço, justamente na medida em que 

deve  ser  considerado  como  um fim  em si  mesmo  e  em  função  da  sua  autonomia 

enquanto ser racional.2 

                      A dignidade da pessoa humana se constitui em núcleo essencial dos 

direitos e das garantias fundamentais.3 É a partir da dignidade da pessoa humana que se 

desenvolvem todos  os  demais  direitos  e  as  garantias  fundamentais.  O  princípio  da 

dignidade  da  pessoa  humana  segue  fortemente  ancorado  na  concepção  filosófica 

Kantiana no sentido de que o ser humano deve ser sempre considerado como um fim e 

não  um  meio,  repudiando,  assim,  qualquer  pretensão  de  “coisificação  ou 

instrumentalização”  do  homem.  A  partir  desses  apontamentos  filosóficos,  Ingo 

Wolfgang Sarlet aduz que a dignidade humana pode ser concebida como:

[...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o 
faz  merecedor  do  mesmo  respeito  e  consideração por  parte  do  Estado e  da 
comunidade,  implicando,  neste  sentido,  um complexo  de  direitos  e  deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 

2  Kant,  Immanuel.  Fundamentação da metafísica dos costumes.  Tradução  de  Paulo Quintela.  Porto: 
Porto, 1995. p. 71-72.

3  Princípio da dignidade da pessoa humana - Cumpre ressaltar que segundo este princípio o ser humano 
deve ser respeitado como pessoa, quer no que tange a sua integridade física, moral, intimidade, sua vida, 
propriedade,  sua  liberdade  de escolha  e  a  sua autonomia,  constituindo-se uma qualidade que lhe é 
intrínseca, irrenunciável e inalienável, elemento que o qualifica como ser humano e dele não pode ser 
destacado. Apenas para reforçar o acima expendido aduz-se que o princípio da dignidade da pessoa 
humana é o alicerce de todos os Direitos e garantias individuais. KNAACK, Joana D. M. Imposição do 
regime da separação obrigatória de Bens no Casamento do maior de sessenta anos de idade . IBDFAM. 
Disponível em: http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=283. Acesso em: 07 nov 2009. Porto Alegre 
(RS).
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degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 
mínimos para uma vida saudável  (considerando os parâmetros adotados pela 
OMS) além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos4[...]. Este princípio tem função instrumental e integradora do sistema, 
na  medida  em que  este  serve  de  parâmetro  para  aplicação,  interpretação  e 
integração  não  apenas  dos  Direitos  fundamentais  e  das  demais  normas 
constitucionais, mas de todo o ordenamento jurídico.

                    Observa-se que é condição primordial que haja a segurança dos direitos 

fundamentais pelas Constituições como a única forma para a ascensão da dignidade da 

pessoa humana. Não se trata de um favor prestado pelo Estado, mas de fundamentos 

intrínsecos  ao  ser  humano,  que  devem  estar  garantidos  pelo  Estado  através  do 

ordenamento  jurídico  e  da  segurança  jurídica  que  as  Constituições  devem  propor 

quando lastreadas no princípio da proibição do retrocesso social. 

                    Assim, referencia a Constituição Federal de 19885 o princípio da dignidade 

da pessoa humana, como valor e princípio fundamental inserido no texto constitucional 

no artigo 1º, III.  In verbis:  “Art. 1º A República Federativa do Brasil,  formada pela 

união  indissolúvel  dos  Estados  e  Municípios  e  do  Distrito  Federal,  constitui-se  em 

Estado Democrático  de Direito  e  tem como fundamentos:  [...];  III  -  a  dignidade da 

pessoa humana; [...].”

1. O Caráter Normativo de Dignidade da Pessoa Humana na Constituição de 1988

                    A dignidade da pessoa humana, segundo Luís Roberto Barroso, assume  

dimensão  transcendental  e  normativa,  intrínsecas  na  Constituição  Federal  de  1988, 

passando a transformá-la não somente "no documento maior do direito público, mas no 

centro de todo o sistema jurídico, irradiando seus valores e conferindo-lhe unidade.”6 O 

Constituinte de 1988 reconheceu categoricamente que é o Estado que existe em função 

4  SARLET,  Ingo  Wolfgang.  Dignidade da  Pessoa  Humana  e  Direitos  Fundamentais. 10  ed.  Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p.70.

5 .BRASIL.  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988.  Disponível  em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>.  Acesso  em:  10  set 
2011.

6  BARROSO, Luís Roberto.  Curso dedireito constitucional contemporâneo. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p.60
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da  pessoa  humana,  e  não  o  contrário,  já  que  o  ser  humano  constitui  a  finalidade 

precípua, e não meio da atividade estatal.7

No  título  dos  princípios  fundamentais,  a  dignidade  da  pessoa  humana  está 

expressamente  definida  como  um  dos  fundamentos  do  Estado  social  democrático, 

ganhando importância no Direito Constitucional positivo como fundamento do Estado 

democrático de direito,  o qual tem a finalidade de assegurar a todos uma existência 

digna,  além  de  representar  uma  das  bases  do  planejamento  familiar,  fundado  na 

dignidade  da  pessoa  humana,  na  paternidade  responsável  e  de  assegurar  a  todos, 

principalmente à criança, ao adolescente e ao idoso o direito a sua existência digna. 

A  dignidade  da  pessoa  humana,  instituída  como  Direito  fundamental  na 

Constituição,  é  regra  jurídico-positivo  dotada  na  plenitude  de  status  constitucional 

formal e material e, como tal, inequivocamente carregada de eficácia. Paulo Bonavides, 

ao se referir ao princípio da dignidade da pessoa humana, afirma que sua densidade 

jurídica constitucional há de ser máxima, e, se houver reconhecidamente um princípio 

no trono da hierarquia das normas, esse princípio não deve ser outro senão aquele em 

que todos os ângulos éticos da personalidade se acham consubstanciados8.

A dignidade foi prevista pelo legislador constituinte como limite à atuação das 

maiorias  e  ao ser positivado como um dos  fundamentos  do Estado Democrático  de 

Direito,  ganhou  importância  como  núcleo  essencial  de  nossa  Constituição  formal  e 

material  imputando  funções  ao Estado como meio  de realizar  o  ser  humano,  sendo 

dotado, por isso, de aspectos normativos e vinculantes quando da defesa de seu próprio 

núcleo material, o princípio do mínimo existencial. 

          Há uma dupla posição ao princípio da dignidade, uma vez que se apresenta como 

norma, quando verificada a defesa do mínimo existencial, e elemento conformador das 

demais normas, quando se apresenta como princípio. Entretanto, mormente todo esse 

aspecto normativo, para que decorra a proteção positiva, faz-se primordial considerar a 

dignidade  como  atributo  da  personalidade  da  pessoa  humana  individualmente 

considerada, e não de um ser ideal ou abstrato, razão pela qual não se pode confundir as 

noções  de  dignidade  da  pessoa  e  de  dignidade  humana,  quando  esta  for  referida  à 

humanidade como um todo. 
7  Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 

Federal de 1988. 3 ed. rev. atual. ampl., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 61-65.
8  Cf.  BONAVIDES,  Paulo.  Teoria  constitucional  da  democracia  participativa.  2  ed.,  São  Paulo: 

Malheiros, 2003, p. 233.
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          Dentre os aspectos componentes do arcabouço material e da dimensão pessoal da 

dignidade da pessoa humana, encontra-se o princípio da liberdade. A dimensão pessoal 

da dignidade  da pessoa humana impõe o dever  geral  negativo,  quais  sejam,  de não 

violar, de não fazer, quanto ao respeito à liberdade individual e aos direitos decorrentes 

do exercício de tal liberdade, como a autonomia da vontade.9

2. Do Princípio da Liberdade Individual: Autonomia da Vontade, Uma Releitura 

da Liberdade

A liberdade é uma das maiores conquistas do ser humano. Ela é protegida no 

sistema constitucional atual10 em todas as suas acepções: de locomoção, pensamento, 

expressão  artística,  cientifica,  de  imprensa,  religiosa  e  de  culto,  de  reunião,  de 

associação, sindical e econômica. Para José Horácio Meirelles Teixeira, o conceito de 

liberdade envolve:

a)  Como  seu  sujeito,  o  homem,  não  mais  abstratamente  considerado  como 
‘indivíduo’, simples instrumento ou meio da ação do Estado, mas como pessoa, 
dotada de liberdade, racionalidade e destino sobrenatural.

b)  Como  objeto  da  liberdade,  isto  é,  da  atividade  livre,  teremos  aquelas 
condições de desenvolvimento da pessoa humana, sejam negativas (ausência de 
atividades, restrições, limitações estatais ou sociais que se oponham à plenitude 
desse  desenvolvimento),  sejam  positivas  (prestação  daquelas  condições 
positivas que cooperam para essa realização pessoal).”11

A ausência da proteção da liberdade do indivíduo faz com que os demais 

direitos  percam  de  certa  maneira  sua  razão  de  ser.  Para  Ives  Gandra  da  Silva 

Martins  Filho:  “A liberdade é uma das notas definidoras do homem. Como animal 

racional,  o homem é dotado de inteligência  e vontade.  A liberdade é,  justamente,  a 

9  Cf: BERNARDO, Wesley de Oliveira Louzada. O princípio da dignidade da pessoa humana e o novo 
direito civil: breves reflexões. Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VII, Nº 8 - Junho de 
2006 p. 229-267

10  CF/ 88. Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma 
sociedade livre, justa e solidária; [...]. Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à  propriedade,  nos  termos seguintes:  [...]BRASIL. 
Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988.  Disponível  em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>.  Acesso  em:  10  set 
2011.

11  TEIXEIRA,  José  Horácio  Meirelles.  Curso  de  Direito  Constitucional,  Rio  de  Janeiro:  Forense 
Universitária, 1991, p. 668.
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decorrência necessária da racionalidade humana. Trata-se de traço constitutivo do ser 

humano.” 12

A liberdade antecede a noção do Estado, sendo dotada de um conteúdo relativo e 

também inalienável. Maria Garcia enuncia que: “ao perder a liberdade o homem perde a 

sua humanidade” 13.  Do que podemos concluir,  ser  humano,  portanto,  é  ser livre:  o 

homem é um ser-para-a-liberdade.” 14

É possível identificar duas concepções de liberdade: a antiga e a moderna. Na 

primeira  a  liberdade diz  respeito  a  sua necessidade de participação  do indivíduo na 

sociedade, sem restrições por parte do Estado. Já a liberdade moderna visa a evitar que 

o indivíduo sofra um impedimento no exercício de um direito ou uma atividade.

Para José Afonso da Silva: “Liberdade é conquista constante”15, já para  Alfredo 

Varela: “Agora, antes de tudo, é preciso ter uma profunda convicção, e é que a liberdade 

mais depende dos indivíduos que da lei escrita.”.16 

Já  Montesquieu  concebe  a  liberdade  como uma  liberdade  dentro  da lei:  “É 

preciso ter presente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de 

fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer o que elas proíbem, ele 

já não teria liberdade, pois os outros teriam igualmente esse poder.” 17

 Hans Kelsen elucida que é imprescindível que em cada ordenamento jurídico 

haja o que ele designou de um “mínimo de liberdade”:

A ordem jurídica pode limitar mais ou menos a liberdade do indivíduo enquanto 
lhe dirige prescrições mais ou menos numerosas. Fica sempre garantido, porém, 
um mínimo de liberdade, isto é, de ausência de vinculação jurídica, uma esfera 
de existência humana na qual não penetra qualquer comando ou proibição.18 

12  MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva.  Reflexões sobre a Liberdade.  In:  Direito Público, Porto 
Alegre: Síntese; Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, v.1, n.4, abr./jun, 2004. p. 36.

13  GARCIA, Maria. Desobediência Civil: Direito fundamental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. 
p. 32.

14  Cf. MONSTESQUIEU, Charles de Secondant, Baron de. O Espírito das Leis: as formas de governo,  
a  federação,  a  divisão  de poderes,  presidencialismo versus  parlamentarismo.  São Paulo:  Saraiva, 
3ºed., 1994, p. 162.

15  SILVA, José Afonso da.  Curso de Direito Constitucional Positivo. 24º ed., São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 232.

16  VARELA, Alfredo.  Direito Constitucional Brasileiro: Reforma das instituições Nacionais, Brasília: 
Senado Federal, Conselho Editorial 2002, p. 263

17  MONTESQUIEU, Charles de Secondant, Baron de.  O Espírito das Leis: as formas de governo, a  
federação, a divisão de poderes, presidencialismo versus parlamentarismo, São Paulo: Saraiva, 3ºed., 
1994. p. 163.

18  KELSEN,  Hans.  Teoria Pura do Direito,  tradução de João Baptista  Machado,  Coimbra:  Armênio 
Amado, 6ºed., 1984, p. 73
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A Constituição de 1988 garante a liberdade em toda a sua magnitude, erigindo à 

condição de direito fundamental, cláusula pétrea, ou seja, não é possível de alteração por 

meio da edição de emenda constitucional.  A proteção à liberdade já consta do próprio 

preâmbulo à Constituição de 1988. Já o art. 3º, inc. I, estabelece como um dos objetivos 

fundamentais da República construir uma sociedade livre, justa e solidária. O art. 5º, caput, 

que trata dos direitos e garantias fundamentais, deixa certo que: “Todos são iguais perante a 

lei,  sem distinção de qualquer natureza,  garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 

à propriedade [...]”.

Dessa  forma,  constitucionalmente  somos  iguais,  independente  de  quaisquer 

condições.  Refutar garantias  individuais  é retirar  direito  constitucional  assegurado.  É o 

mesmo que tolher o indivíduo das próprias escolhas. O princípio da liberdade individual 

está intimamente ligado à democracia e se associa à autonomia privada no segmento da 

liberdade de escolha. Exemplifica a respeito Maria Cecília Bodin de Moraes: 

O  princípio  da  liberdade  individual  se  consubstancia,  cada  vez  mais,  numa 
perspectiva de privacidade, de intimidade, de exercício da vida privada. Liberdade 
significa, hoje, poder realizar, sem interferências de qualquer gênero, as próprias 
escolhas individuais, exercendo-as como melhor lhe convier.19

          A citação demonstra a manifestação da autonomia da vontade privada como um 

direito basilar do princípio da liberdade, principalmente quando concernente às escolhas 

pessoais. Não se pode olvidar que o vetor da ponderação entre os valores envolvidos é a 

proteção da liberdade.  Giuseppe Branca conceitua a autonomia da vontade como “o 

poder dos indivíduos de suscitar, mediante declaração de vontade, efeitos reconhecidos 

e tutelados pela ordem jurídica”.20

          Observado que o princípio da autonomia da vontade preconiza que o homem é 

livre para contratar ou não contratar, bastando que o objeto da convenção seja lícito, 

passar-se-á à discussão entre o princípio da liberdade, da autonomia da vontade privada 

19  MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 107.
20  BRANCA, Giuseppe. Istituzioni di diritto privato. 6. ed.. Bologna: Editore S.p.A, 1975, p. 63
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e o Direito de Família, consubstanciando o casamento. Antes, interessante ressaltar as 

palavras de Flávio Tartuce:

A autonomia privada não existe apenas em sede contratual,  mas também na 
ótica familiar.  Quando se escolhe, na escalda do afeto com quem ficar,  com 
quem namorar,  com quem noivar,  com quem ter uma união estável,  ou com 
quem casar, estar-se falando em autonomia privada. Quanto ao ato de ficar este 
é o primeiro degrau da escalada do afeto, sendo certo que o STJ já entendeu que 
tal  conduta  pode influenciar  na  presunção da paternidade,  principalmente  se 
somada à recusa ao exame de DNA.21 e 22 

          Colacionada à citação, corrobora-se a assertiva de que a autonomia da vontade 

privada  se  estende,  além  dos  contratos,  ao  direito  de  família  e,  dessa  forma,  ao 

casamento. De acordo com a teoria clássica, casamento é um contrato, e assim assevera 

Clóvis Bevilácqua, que o conceitua pela ótica de legitimação estatal das relações carnais 

e estabelece suas consequências na órbita patrimonial, como “contrato bilateral e solene, 

pelo qual um homem e uma mulher se unem indissoluvelmente, legitimando por ele suas 

relações  sexuais;  estabelecendo  a  mais  estreita  comunhão  de  vida  e  de  interesses,  e 

comprometendo-se a criar e educar a prole que de ambos nascer.”23

          Contudo, percebe-se uma intervenção acentuada do Estado no tocante ao Direito 

de  Família.  O Estado  publicizou  a  vida  privada,  determinando  regras  para  a  união 

conjugal, para a dissolução matrimonial  e principalmente para o regime de bens. Os 

contraentes podem manifestar sua opção por um dos regimes de bens admitidos em lei, 

mas  o  Estado  intervém  compulsoriamente  quando  um  ou  ambos  os  nubentes  são 

maiores de setenta anos. 

          Observa-se uma acentuada limitação aos princípios da liberdade e da autonomia 

da vontade por mera questão cronológica. Ao idoso permanecem os direitos edificados na 

Carta Política. O dever de proteção ao idoso vulnerável não descarta seus fundamentais 

direitos, mormente a liberdade de escolha e a autonomia individual, quando não impedido 

por falta de capacidade de discernimento.

3. Do Conceito de Idoso e o Dever Constitucional em Assisti-Lo 

21  TARTUCE,  Flávio.  Manual  de  direito  civil:  volume  único.  Rio  de  Janeiro:  Forense;  São  Paulo: 
Método, 2011, p. 990.

22  BRASIL.  STJ,  Resp.  Nº:  557.365/RO.  Relatora:  Ministra  Nancy  Angridi,  3ª  turma,  julgado  em 
07/04/2005, DJ 03/10/2005, p.242.

23  BEVILÁQUA, Clóvis.  Direito de Família; Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado. 
1920, p. 282.
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O envelhecimento da população vem modificando o olhar da sociedade e dos 

estudos  direcionados  a  esse  segmento  da  sociedade.  Em resposta  ao  interesse  pela 

proteção  à  velhice,  os  temas  que  envolvem  este  setor  tornaram-se  cada  vez  mais 

comuns.  Ganharam  uma  atenção  maior  por  parte  da  sociedade  e  dos  governantes, 

transformando-se em fator de elaboração e execução de políticas públicas como forma 

de gerenciar o processo inexorável de envelhecimento, tentando-se, assim, melhorar a 

qualidade de vida deste recorte cronológico- os idosos.

Para o melhor entendimento do tema, observa-se o significado de velho, idoso, 

senil e vulnerável e, ainda, políticas públicas, assistencialismo e proteção aos idosos. 

Entretanto, velho e idoso se apresentam como termos imprecisos. Na língua portuguesa 

costuma-se  usar  como  sinônimo  de  idoso  a  palavra  velho24.  Atualmente,  quando  a 

referência é feita às pessoas idosas, são mais habituais as expressões terceira idade ou 

melhor  idade,  termos utilizados  para compor uma imagem “politicamente correta” e 

mascarar  as  ideias  preconcebidas  sobre  a  velhice.  Preleciona  Marco  Antônio  Villas 

Boas:

Velho e idoso são dois termos quase sinônimos, por analogia, uma vez que o 
processo de envelhecimento afeta a todos, avança com a faixa etária de todos os 
viventes, mas de modos distintos em tempo e espaço. Velho, porém, é um termo 
mais  depreciativo,  se  visto  na  sua  pura  conotação  unívoca,  na  consequente 
perda de sentidos e vigor. Há idoso no seu quase pleno vigor e não há velho que 
não tenha experimentado a fraqueza orgânica visível.25

O termo idoso é utilizado para definir diferentes faixas etárias. A Lei 10.741, de 

1.º de outubro de 200326, denominada Estatuto do Idoso, determina que a pessoa com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos é idoso. Para a classificação o Estatuto 

levou em consideração exclusivamente o critério da idade, não importando o sexo, a 

lucidez, a vitalidade ou mesmo a condição física e mental da pessoa. Determinou ser 

idoso aquele  que alcançou o marco  cronológico fixado em lei.  Melhor  definição  de 

idoso é apresentada por Maria Helena Diniz, como aquele que:

24  IDOSO  E  VELHO:  FERNANDES,  Francisco.  LUFT,  Celso  Pedro.  GUIMARÃES,  F.  Marques. 
Dicionário brasileiro Globo.43 ed. São Paulo: Globo, 1996. p. 343 e 632.

25  VILAS BOAS, Marco Antônio. Estatuto do idoso comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 3.
26  BRASIL.  Lei  N.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003.  Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 

providências.  Disponível  em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm.  Acesso 
em: 21 set 2011.

[39]



Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros – Ano 
IV - Número 09 – JAN-MAR/2013 – ISSN: 2178-2008

 Mauro Pinto Serpa

2013

[...]  goza  de  todos  os  direitos  fundamentais  inerentes  à  pessoa  humana, 
assegurando-se-lhe,  por  lei  ou  por  outros  meios,  todas  as  oportunidades, 
facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 
moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.27

Hodiernamente,  talvez  por  preconceito,  qualifica-se  o  idoso  como  “velho 

incapaz de gerir sua vida e seus próprios interesses” sem a interferência da família e até 

do próprio Estado. O olhar da sociedade vislumbra todo idoso como um senil incapaz de 

fazer  suas  escolhas.  Contudo,  a  pura  observação  dessa  faixa  etária  demonstra  o 

contrário. A entrada na velhice não necessariamente retira a lucidez e não significa a 

perda de sua condição psíquica.  Marco Antônio Villas Boas salienta que “nem toda 

velhice se alia à enfermidade ou apresenta o reduzimento de aptidões em menor escala, 

se comparada aos outros homens não abrangidos por seu foco.”28

Envelhecer  – ou mesmo considerar-se velho,  idoso ou ancião – é sentimento 

distinto  a  cada  indivíduo  e,  sobremaneira,  observa-se  que  o  olhar  da  sociedade  às 

pessoas que estão cronologicamente atreladas a esses adjetivos induz à qualificação. 

Não há como estabelecer parâmetros únicos para eleger uma idade inicial à maturidade 

idosa. Nessa seara de entendimento, Pérola Braga afirma que:

Cada  existência  humana  é  única,  cada  homem  envelhece  de  uma  maneira 
particular.  Uns  saudáveis,  outros  não.  Não  há  velhice  e  sim  velhices.  O 
envelhecimento  deve  ser  considerado  um  processo  tipicamente  individual, 
existencial e subjetivo, cujas consequências ocorrem de forma diversa em cada 
sujeito. Cada indivíduo tem um tempo próprio para se sentir velho.29 

O processo de envelhecimento é diferenciado de pessoa para pessoa, e sob este 

prisma, não há como estabelecer parâmetros para eleger uma idade como inicial para a 

senilidade e a incapacidade de escolha. Deve-se ter em mente que o envelhecimento faz 

parte  do  curso  da  vida  de  todo  indivíduo  e  na  idade  madura  é  que  emergem  as 

experiências recolhidas na trajetória de vida.  A velhice é apenas um catalisador  das 

oportunidades  e  escolhas  da  vida  do  indivíduo,  ou  da  falta  delas.  Por  ser  velho  o 

indivíduo não é senil! Guite Zimerman exemplifica que o “velho” é a mesma pessoa 

que sempre foi, ainda que tenha limitações nas condições físicas da idade do corpo. O 
27  DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro. Direito de família. Volume V. 23. edição. São 

Paulo: Saraiva, 2008. p. 827
28  VILAS BOAS, Marco Antônio. Estatuto do idoso comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 3.
29  BRAGA, Pérola M. V. Direitos dos idosos. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 41.
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autor preleciona que:

Se foi um batalhador, vai continuar batalhando; se foi uma pessoa alegre, vai 
continuar alegrando; se foi uma pessoa insatisfeita, vai continuar insatisfeita; se 
foi ranzinza, vai continuar ranzinza. Sempre digo que o velho é um mais: tem 
mais experiência, mais vivência, mais anos de vida, mais doenças crônicas, mais 
perdas, sofre mais preconceitos e tem mais tempo disponível.30

Os idosos, quando o corpo não mais responde de forma viril, podem precisar de 

assistência, uma vez que o envelhecimento do corpo faz com que a capacidade física 

diminua, e dessa forma encontrarem-se vulneráveis.31 Mas nem todo envelhecimento se 

apresenta  com a  redução  das  aptidões  mentais.  Vulnerabilidade  não  é  sinônimo de 

senilidade e demência. A demência é uma decadência progressiva da capacidade mental 

e pode aparecer em qualquer pessoa,  subitamente em pessoas jovens em quem uma 

lesão grave, uma doença ou certas substâncias tóxicas destruíram as células cerebrais32. 

Ao  atingir  sessenta  anos,  a  pessoa  é  considerada  legalmente  idosa  e  não 

demente. O alcance dessa idade significa apenas uma mudança de fase da vida, cujo 

marco divisor foi  estabelecido pelo Direito.  A vulnerabilidade pode apresentar-se na 

forma  exclusivamente  física  e  não  acontecer  na  forma  psíquica,  como  ocorre  na 

senilidade e na demência.

É dever do Estado a proteção dos indivíduos vulneráveis. Conforme exemplifica 

Ana Paula Ariston Barion Peres, o Direito funciona como “um instrumento de proteção 

do vulnerável na medida em que a percepção dos perigos aos quais os homens estão 

30   ZIMERMAN, Guite I.  Velhice: aspectos biopsicossociais. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000, 
p.19-20.

31  Cf:  CARVALHO,  Maria  Joana.  A  actividade  física  e  o  sistema  muscular  esquelético  no  idoso. 
Faculdade de Ciências de Desporto e de Educação Física, Universidade do Porto, Portugal. p. 27-29. 
FARIA JUNIOR, Alfredo. Atividades físicas para idosos em cinco municípios brasileiros: à guisa de 
diagnóstico. Universidade  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  Brasil.  p.  29-31.  CAMIÑA,  Fernández 
Francisco. Programas  de  actividade  física  para  a  3ª  idade.  Instituto  Nacional  de  Educação  Física 
Galiza,Universidade da Corunha, Espanha. p 31-35. In: Revista Portuguesa de Ciências do Desporto,  
2004,  Publicação  semestral  da  Faculdade  de  Ciências  do  Desporto  e  de  Educação  Física  da 
Universidade do Porto. Vol. 4, Nº 2, Setembro 2004. 

32  Demência: de•men•tia (dĕ-men’shah) – demência. Síndrome mental orgânica caracterizada por perda 
geral das capacidades intelectuais que envolve enfraquecimento da memória, julgamento e pensamento 
abstrato, bem como alterações na personalidade, mas não incluindo as alterações devidas ao estado de 
turvação  de  consciência,  depressão  ou  outro  distúrbio  mental  funcional.  In:  DEMÊNCIA.  In: 
DORLAND: Dicionário Médico. 25. ed. São Paulo: Roca, 1997. p. 214.
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expostos  os  conduz  a  definir  as  regras  necessárias  à  sua  sobrevivência,  à  sua 

proteção”.33 

O ordenamento jurídico brasileiro reconheceu a vulnerabilidade da pessoa idosa 

ao estabelecer  normas que visavam a uma melhor  condição de vida e uma proteção 

efetiva da sua dignidade. Entretanto, a maior parte das leis relacionadas à proteção dos 

direitos dos idosos foi esboçada à época em que a expectativa de vida era bem menor do 

que a atual, o que evidenciava certa vulnerabilidade às pessoas legalmente consideradas 

idosas.

A evolução da medicina, mormente da geriatria, pode fazer elidir o paradigma de 

vulnerabilidade para certas situações. Nos dias atuais nem toda pessoa maior de sessenta 

anos está sofrendo de vulnerabilidade ou debilidade. Contudo, incide a lei brasileira que 

toda pessoa idosa é considerada vulnerável e essa atribuição descabida pode configurar 

uma ameaça à dignidade da pessoa idosa.  A relevância jurídica da proteção total ao 

idoso  como vulnerável  deve  exigir  algo  além do  requisito  idade,  como uma  saúde 

debilitada. Ana Paula Ariston Barion Peres conceitua:

Só terá relevância jurídica, no sentido de demandar proteção, quando houver 
uma  debilidade  física,  psicológica,  ou  mesmo  material.  Nessas  hipóteses,  a 
proteção jurídica se faz necessária a fim de restabelecer o equilíbrio perdido, de 
modo que a pessoa tenha a sua dignidade preservada. Portanto, somente o maior 
incapaz  é  que  desfrutará  de  um  sistema  jurídico  protetivo.  Nessa  ótica,  é 
possível dizer que as noções de vulnerabilidade e de incapacidade se equiparam, 
pois é indubitável que todo incapaz é vulnerável, e que a vulnerabilidade só é 
apreendida quando tocar a incapacidade.34 

O  que  deve  ser  protegido  pelo  ordenamento  jurídico  pátrio  não  é  a  idade. 

Inúmeros  idosos  não  necessitam de  proteção  além das  conferidas  a  qualquer  outro 

cidadão. A vulnerabilidade como é conferida nos meios  legais,  não pode colocar as 

pessoas  idosas,  no  mesmo  nível  das  pessoas  debilitadas  mentalmente,  pois  os 

considerados debilitados mentalmente é que necessitam de um curador para exercerem 

seu direito de escolha e de opinião no âmbito jurídico, e, após a maioridade civil,  a 

ausência ou diminuição de autodeterminação, ou mesmo o sinal de demência, devem ser 

exaustivamente comprovados para que se possa subtrair a capacidade civil do cidadão.

33  PERES, Ana Paula Ariston Barion. Proteção aos Idosos. Curitiba: Juruá, 2007. p. 45
34  PERES, Ana Paula Ariston Barion. Proteção aos Idosos. Curitiba: Juruá, 2007. p. 52
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Negar o poder de escolha ao idoso saudável simplesmente pelo fator cronológico 

denota o desrespeito ao seu direito à liberdade e o desconhecimento da sua autonomia 

perpetrada pela Constituição Federal de 1988. É o mesmo que caracterizar todo idoso 

com  o  errôneo  conceito  de  oligofrenia  senil35,  e  levar  tal  conceito  ao  amparo  da 

legislação. Fragilidade física não implica debilidade mental. Idade avançada, por si só, 

não  gera  incapacidade.  Isso  posto,  não  coaduna  com  as  disposições  de  equidade 

considerar a pessoa incapaz de tomar decisões e de cumprir seus deveres simplesmente 

por ter atravessado determinada faixa de idade. 

Com  o  natural  envelhecimento  da  população  a  literatura  específica  vem 

discutindo muito sobre os direitos dos idosos, mas pouco se analisa acerca dos idosos 

como  sujeitos  de  deveres.  O  idoso  como  um cidadão  normal  continua  tendo  suas 

obrigações, e se alguns benefícios são a eles destinados, como todos os cidadãos, os 

idosos também têm muitos deveres. Possuem capacidade eleitoral  ativa,  obrigados a 

votar até os setenta anos e só depois desta idade o voto é facultativo. 

Muitos idosos, até os já aposentados, são responsáveis pela manutenção de seus 

domicílios  e  de  suas  famílias36,  pagam  imposto  de  renda  normalmente  -  apenas 

usufruindo  do  benefício  do  valor  da  isenção  ser  em  dobro.  Outros  impostos  são 

normalmente cobrados.

Toda proteção aos idosos é salutar quando voltada para assegurar sua dignidade, 

mas injustificadas disposições legais limitadoras de direitos devem ser repudiadas. Os 

idosos  não  são tacitamente  incapazes,  não são débeis  e  por  muitas  vezes  não estão 

abarcados  por  vulnerabilidades. São  capazes  de  gerir  suas  vidas  e  são  titulares  de 

direitos  e  deveres  como  todo  e  qualquer  cidadão.  Assim  preleciona  a  Constituição 

Federal de 1988. 

35  A  oligofrenia  senil  considera  que  toda  pessoa  ao  atingir  determinada  idade  passa  a  sofrer  de 
deficiência mental congênita, pura e simplesmente em virtude da idade.

36  SIMÕES, Júlio Assis. Provedores e militantes: imagens de homens aposentados na família e na vida 
pública. In: PEIXOTO, Clarice Ehlers (org.). Família e Envelhecimento. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2004.p. 25-56 
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Ao analisar  as  Constituições  Brasileiras37,  observa-se  que  a  preocupação  do 

Estado em proteger a infância e a adolescência existe desde a Constituição de 1934, na 

qual também a velhice foi considerada pela primeira vez. Contudo, apenas dentro da 

“Ordem  Econômica  e  Social”,  dispondo  acerca  da  previdência  e  da  proibição  de 

discriminação salarial por motivo de idade. A preocupação com o idoso somente passou 

a ser tratada como direito fundamental na Carta Magna de 1988. Cinquenta e quatro 

anos  de  abstinência  constitucional  aos  idosos.  Portanto,  até  a  promulgação  da 

Constituição de 1988, o idoso não era constitucionalmente protegido. 

Atualmente, o entendimento de que o idoso, por si só, não é capaz de gerenciar 

sua vida frustra  os  direitos  entalhados  no Texto Constitucional  de 1988. As normas 

expressas de proteção aos idosos na Constituição Federal, no Estatuto do Idoso e na Lei 

de  Política  Nacional  do  Idoso38 demonstram  que  o  espírito  de  tais  normas  está 

intrinsecamente  ligado  à  proteção  e  em  uma  forma  de  propiciar  oportunidades.  A 

política  nacional  do  idoso  tem  por  objetivo  assegurar  os  direitos  sociais,  criando 

condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 

Resta claro que nenhuma brecha existe para a imposição de limitações. Na verdade, a 

ratio legis é deferir ao idoso o gozo de certos direitos especiais e recepcionar a norma 

da  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos  do  Homem39 que  dispõe  sobre  a 

37  Constituição Brasileira de 1824: No dia 3 de março de 1823, no governo de D. Pedro I, a Assembleia 
Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil iniciou sua legislatura com o intento de realizar a 
primeira Constituição Política do país.  Constituição Brasileira de 1891: A elaboração da iniciou-se em 
1890, no governo de Deodoro da Fonseca. Esta constituição vigorou durante toda a República Velha e 
sofreu apenas uma alteração em 1927.  Constituição Brasileira de 1934: Promulgada em 16 de julho 
pela Assembleia Nacional Constituinte, no governo de Getúlio Vargas, foi redigida "para organizar um 
regime democrático, que assegure à Nação, a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e 
econômico".  Constituição Brasileira  de 1937: Outorgada no governo de Getúlio Vargas,  em 10 de 
Novembro de 1937, mesmo dia em que implanta a ditadura do Estado Novo, é a quarta Constituição do 
Brasil e a terceira da república. Constituição Brasileira de 1946: elaborada por Eurico Gaspar Dutra, 
então presidente (1946-1951), promulgou Constituição dos Estados Unidos do Brasil, consagrando as 
liberdades  expressas  na  Constituição  de  1934,  que  haviam  sido  retiradas  em  1937.  Constituição 
Brasileira de 1967: Elaborada no governo de Castelo Branco. O Congresso Nacional, transformado em 
Assembleia Nacional Constituinte e já com os membros da oposição afastados, elaborou, sob pressão 
dos  militares,  uma Carta  Constitucional  semi-outorgada  que  buscou  legalizar  e  institucionalizar  o 
regime  militar.  Emenda  à  Constituição  de  1969.  Constituição  Brasileira  de  1988:  Elaborada  no 
governo de José Sarney. É a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a 
todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do Ordenamento jurídico. É a sétima a reger 
o  Brasil  desde  a  sua  Independência.  In:  ALEXANDRINO,  Marcelo.  PAULO,  Vicente.  Direito 
Constitucional descomplicado. 7ª Ed. Rio de Janeiro. Forense; São Paulo: Método. 2001. p.25-31

38  BRASIL.  Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o 
Conselho  Nacional  do  Idoso  e  dá  outras  providências. Disponível  em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8842.htm. Acesso em: 06 jan 2012.

39  ONU.  Declaração  Universal  dos  Direitos  do  Homem.  A  Assembleia  Geral  das  Nações  Unidas 
proclama a presente Declaração Universal dos Direitos do Homem como o ideal comum a ser atingido 
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segurança na velhice.

Os artigos 229 e 230 da Constituição Federal40 impõem o amparo às pessoas 

idosas como um dever da família, do Estado e da sociedade. Esse dever constitucional 

não abre espaço para limitações injustificadas, pois também está assegurado que todos 

devem defender, principalmente, a dignidade dos idosos. Reverbera-se que o próprio 

texto constitucional não sinonima idoso à pessoa senil e incapaz. 

O legislador ordinário, observando os ditames previstos constitucionalmente, ao 

elaborar o Estatuto do Idoso e a Lei de Política Nacional do Idoso, objetivou patrocinar 

um envelhecimento seguro, com leis e políticas públicas direcionadas ao amparo na 

idade  avançada,  buscando  amenizar  a  dívida  da  sociedade  para  com  os  idosos. 

Alexandre de Moraes entende que:

Mais do que reconhecimento formal e obrigação do Estado para com os cidadãos 
da terceira idade, que contribuíram para seu crescimento e desenvolvimento, o 
absoluto respeito aos direitos humanos fundamentais dos idosos, tanto em seu 
aspecto individual como comunitário, espiritual e social, relaciona-se diretamente 
com a previsão constitucional de consagração da dignidade da pessoa humana.41

Qualquer diminuição ou limitação aos direitos fundamentais inerentes à pessoa 

fere  frontalmente preceitos  constitucionais.  Os idosos  devem desfrutar  sua plenitude 

constitucional como qualquer indivíduo, pois todos os obstáculos que impeçam a prática 

dos  direitos  e  das  garantias  constitucionais  devem ser  repugnados.  Observa  Marco 

Antônio Villas Boas:

O direito à dignidade e ao respeito aos idosos às garantias de caráter constitucional, 
os equipara a todos os cidadãos do País. O equiparar a todos, teoricamente, é o 
mesmo que  evitar  a  exclusão  e  a  discriminação  sociais.  O respeito  relativo  à 

por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, 
tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o 
respeito a esses direitos e liberdades,  e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e 
internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre 
os povos dos próprios Estados Membros,  quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. 
1948. Artigo 25 I: Todo o homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 
família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 
sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice 
ou outros casos de perda de meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. Disponível 
em:  http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-
humanos/declar_dir_homem.pdf. Acesso em: 06 jan 2012.

40  CF/ 88: Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores 
têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Art. 230. A família, a 
sociedade  e o Estado têm o dever  de amparar  as pessoas idosas,  assegurando sua participação  na 
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

41  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 24. edição. 2. São Paulo: Atlas, 2008. p. 848
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inviolabilidade  da  integridade  física,  psíquica  e  moral,  tanto  pode  abranger  a 
preservação da imagem, da identidade, da autonomia de valores, ideias e crenças, 
como também aos direitos de propriedade e posse sobre espaços e objetos pessoais. 
A dignidade humana já pressupõe o tratamento respeitoso a todas as gentes. Quase 
todas as proteções estão no âmago dos Direitos e Garantias Fundamentais da Carta 
Suprema, no seu art. 5º.42 

O  Estatuto  do  Idoso  apenas  confirma  os  direitos  e  garantias  fundamentais 

elencados  na  Carta  Magna  no  rol  de  direitos  que  protegem a  dignidade  da  pessoa 

humana. Este princípio é repetido no Estatuto do Idoso por diversas vezes, assegurando 

a liberdade, o respeito e a dignidade, e ainda reverberando ser o idoso sujeito de direitos 

civis, políticos, individuais e sociais, garantindo a inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral. 

O aludido  Estatuto  refere-se  à  liberdade  sob  diversos  aspectos:  liberdade  de 

opinião,  expressão,  liberdade  de ir  e  vir,  o  direito  de  crença  religiosa,  a  prática  de 

esportes e de diversão, direito de participação na família, política, comunidade, entre 

outros.  O  direito  à  liberdade  está  inexoravelmente  ligado  à  qualidade  de  vida,  à 

autoestima e ao sentido de pertencer e também ser respeitado pela sociedade da qual o 

idoso faz parte. Jádina Ceccone elenca pressupostos claros a respeito do idoso:

Partimos  do  pressuposto  que  o  idoso  é  um  ser  humano  com  todas  suas 
características, ou seja, tem um corpo físico e as necessidades inerentes a este; 
tem o aspecto emocional baseado nos relacionamentos afetivos; tem seu sentido 
gregário que o permite participar de um grupo e suas atividades; tem suas raízes 
ligadas a expressões e manifestações culturais e artísticas que lhe agradam; tem 
sua  religiosidade  que  exprime  através  de  sua  fé  em algo  transcendente  da 
realidade  material;  e,  a  sua  cidadania  que  lhe  permite  atuar  de  forma 
participativa  e  opinativa  no  sentido  de  contribuir  para  a  coletividade,  seja 
através de um trabalho produtivo seja participando de grupos, partidos ou outras 
organizações.43

Verifica-se  que  as  disposições  estatutárias  são  mais  protecionistas  e 

motivacionais do que propriamente limitativas.  O Estatuto trouxe ainda um rol,  não 

taxativo, que trata das liberdades do idoso, estabelecendo direitos como a prioridade na 

aquisição de imóveis, o incentivo à cultura e ao trabalho, o acesso a transporte gratuito, 

a reserva de vagas em estacionamentos, o atendimento prioritário, dentre outros. Nesse 

42  VILAS BOAS, Marco Antônio. Estatuto do idoso comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 27.
43  CECCONE,  Jádina.  Direito  à  liberdade,  ao  respeito  e  à  dignidade.  In:  ABREU  FILHO,  Hélio. 

Comentários sobre o Estatuto do Idoso. Brasilia: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2004, p. 
83-85.
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diapasão, o Estatuto do Idoso não pode ser considerado como mera regulamentação, 

uma vez que cria diversos direitos exercitáveis pelos idosos. 

Com a Lei de Política Nacional do Idoso, o Estado objetiva regulamentar e 

assegurar  os  direitos  sociais,  criando  condições  e  possibilitando  a  promoção  da 

autonomia do idoso, sua integração e participação de forma efetiva na sociedade. A 

referida  Lei,  bem  como  o  Estatuto,  prestam-se  à  consolidação  e  à  validação 

predeterminadas na Constituição Federal de 1988.

Contudo,  o  fator  preponderante  para  a  observância  das  leis  e  disposições 

constitucionais é o próprio olhar da sociedade,  que deve,  de forma eficaz,  encontrar 

parâmetros para o total respeito ao idoso. Afinal, envelhecer é um caminho sem volta, 

inexorável aos que tem o privilégio de não serem ceifados da vida na juventude.

Sendo assim é imperioso e necessário  atentar  para a questão dos direitos do 

idoso  hoje,  inclusive  por  representar  a  salvaguarda  da  integridade  dos  direitos  de 

amanhã, pois, mesmo que gerontologicamente se examine um envelhecimento mental 

natural,  na maioria,  os idosos são pessoas plenamente capazes, com suas faculdades 

mentais  em  perfeito  estado  e,  portanto,  sem  apresentar  qualquer  causa  de 

incapacidade.44 Mesmo assim, conforme aponta Fabiane Scaravonatti:

Os  idosos  precisam de  uma  especial  proteção,  por  parte  do  Estado  e  da 
própria sociedade. Entretanto, ainda que haja a necessidade de uma proteção 
especial, tal  argumento jamais poderá servir de esboço para eventuais atos 
discriminatórios,  haja  vista  que são as  mais  diversas  diferenças  existentes 
entre os indivíduos que vão formar a identidade do próprio ser humano45.

A  legislação  deve  atuar  como  um  fortalecedor  contra  a  marginalização  e 

anacronismos para com os idosos, enfatizando a importância das leis como parâmetros 

de suporte para a luta de grupos por políticas públicas eficazes, pois não se deve ignorar 

que o crescimento da população idosa é tendência mundial.

44  Cf: PÉREZ, M. A.; GALLEGO, E. M. A.; CELADA, YJ. R. (Coord).  Protección jurídica de los  
mayores. Madrid: La Ley, 2004, p. 146 e 449. Dentro deste contexto, apenas não se pode ignorar, as 
enfermidades  que  acompanham  a  velhice.  São  enfermidades  essencialmente  do  tipo  degenerativo, 
como, por exemplo, o próprio Alzheimer. Se calcula que só uns 5% dos maiores de 65 anos sofrem 
desta  enfermidade,  percentual  este,  que  se  elevada  a  20%,  entre  os  maiores  de  80  anos.  Esta 
enfermidade ataca as células  nervosas  do cérebro,  deteriorando,  assim, a  capacidade da pessoa de 
governar  ou  administrar  suas  próprias  emoções,  reconhecer  erros,  coordenar  seus  movimentos  e, 
inclusive, recordar dos acontecimentos.

45  SCARAVONATTI,  Fabiane  Giongo  Conzatti. O  direito  ao  transporte  da  pessoa  idosa  como 
princípio da dignidade da pessoa humana: uma análise constitucional. Santa Cruz do Sul, 2007. p. 83
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3.1. Conceito e Finalidade de Políticas Públicas

A Constituição Federal de 1988, ao elencar um amplo rol de direitos sociais, 

acabou por  suscitar  a  necessidade  de  elaboração  de  diversas  políticas  públicas  para 

alcançarem os objetivos nela previstos. No entanto, políticas públicas não são meros 

assistencialismos sociais e econômicos praticados pelo Estado. Essa ideia é simplista 

frente aos conceitos e finalidades das Políticas públicas, que são entendidas segundo 

José Sérgio da Silva Cristóvam como:

O  conjunto  de  planos  e  programas  de  ação  governamental  voltados  à 
intervenção no domínio social, por meio dos quais são traçadas as diretrizes e 
metas  a  serem  fomentadas  pelo  Estado,  sobretudo  na  implementação  dos 
objetivos e direitos fundamentais dispostos na Constituição.46 

Maria Paula Dallari Bucci conceitua políticas públicas como "programa de ação 

governamental  visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades 

privadas,  para  a  realização  de  objetivos  socialmente  relevantes  e  politicamente 

determinados".47 

No  mesmo  sentido  Fábio  Konder Comparato  compreende  políticas  públicas 

como  programas  de  ação  governamental.48 Segue  ainda  o  entendimento  de  Ronald 

Dworkin para quem a política (policy), contraposta à noção de princípio, designa aquela 

espécie de padrão de conduta (standard) que assinala uma meta a alcançar, no mais das 

vezes  uma melhoria  das  condições  econômicas,  políticas  ou sociais  da comunidade, 

ainda  que  certas  metas  sejam negativas,  por  implicarem a  proteção  de  determinada 

característica da comunidade contra uma mudança hostil. 49 

Ronald Dworkin entende que o conceito de política pública está nas formulações 

científicas  fundamentais  do  sentido  adequado  da  policy,  que  se  associa  à  ideia  de 

46  CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. Breves considerações sobre o conceito de políticas públicas e seu 
controle  jurisdicional.  Jus  Navigandi,  Teresina,  ano  10,  n.  797,  8  set.  2005.  Disponível  em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/7254>. Acesso em: 5 jan. 2012.

47  BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas.São Paulo:Saraiva, 2002. p. 18

48  COMPARATO, Fábio Konder.  Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. 
Revista dos Tribunais, ano 86, n. 737, março, São Paulo, 1997. p. 18

49  COMPARATO, Fábio Konder.  Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. 
Revista dos Tribunais, ano 86, n. 737, março, São Paulo, 1997. p. 38
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diretrizes  da  administração  pública,  de  metas  e  objetivos  sociais  que  exigem  um 

programa de ação a ser desenvolvido e realizado pelo Estado, atrelado à ideia de Bem-

Estar Social. Assevera ainda que “os argumentos de princípio se propõem a estabelecer 

um direito individual; os argumentos políticos se propõem a estabelecer um objetivo 

coletivo.  Os  princípios  são  proposições  que  descrevem  direitos;  as  políticas  são 

proposições que descrevem objetivos.”50

Pelo  conjunto  dos  conceitos,  pode-se  dizer  que,  quando  qualificada  como 

gênero,  Políticas  Públicas  são  ações  de  governo  que  visam  responder  questões 

significativas de grupos de pessoas menos favorecidas, de pouca visibilidade política ou 

consideradas vulneráveis. Elenaldo Celso Teixeira assim define:

Políticas  públicas  são  diretrizes,  princípios  norteadores  de  ação  do  poder 
público;  regras  e  procedimentos  para  as  relações  entre  poder  público  e 
sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse caso, 
políticas  explicitadas,  sistematizadas  ou  formuladas  em  documentos  (leis, 
programas,  linhas  de  financiamentos)  que  orientam ações  que  normalmente 
envolvem aplicações de recursos públicos. [...] Devem ser consideradas também 
as “não ações”, as omissões, como formas de manifestação de políticas, pois 
representam opções e orientações dos que ocupam cargos. 

[...] Essas demandas são interpretadas por aqueles que ocupam o poder, mas 
influenciadas por uma agenda que se cria na sociedade civil através da pressão e 
mobilização  social.  Visam ampliar  e  efetivar  direitos  de  cidadania,  também 
gestados nas lutas sociais e que passam a ser reconhecidos institucionalmente51.

Compreende-se do texto supracitado que lei pode ser considerada política 

pública, principalmente ao ostentar características protetivas a determinado grupo 

de pessoas consideradas desfavorecidas ou vulneráveis. Aduz Maria Paula Dallari 

Bucci que: 

A exteriorização  das  políticas  públicas  se  afasta  de  um padrão  uniforme  e 
claramente  apreensível  pelo  ordenamento  jurídico.  Por  vezes,  podem  ser 
instituídas  por  leis,  como a Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos  – Lei  n.º 
9.433, de 1997; outras vezes, são consubstanciadas em emendas constitucionais, 
como  no  caso  do  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, criado pela Emenda 
Constitucional  n.  14/96;  em  outros  casos,  podem  ainda  decorrer  de  atos 

50 .DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução e notas Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 134. 

51  TEIXEIRA, Elenaldo Celso. Políticas Públicas - O Papel das Políticas Públicas no Desenvolvimento  
Local e na Transformação da Realidade. O Papel das Políticas Públicas © 2002 - AATR-BA. p 2-3
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administrativos  isolados  ou  ordenados  em  programas,  como  as  políticas  de 
transporte municipal. 52

Corroborando  a  afirmativa  observa-se  o  ensinamento  de  William  Clune  ao 

afirmar que “por definição todo direito é política pública, e nisso está a vontade coletiva 

da sociedade expressa em normas obrigatórias; e toda política pública é direito; nisso 

ela  depende das  leis  e  do processo jurídico  para  pelo menos  algum aspecto  da sua 

existência [...]”53 

Portanto, política pública é Direito, e Direito é política pública! Dessa forma, 

Américo  Freire  Junior  Bedê  afirma  que  a  política  pública  “pretende  significar  um 

conjunto  ou  uma  medida  isolada  praticada  pelo  Estado  com  o  desiderato  de  dar 

efetividade aos direitos fundamentais ou ao Estado Democrático de Direito”54. Assim 

como medida isolada praticada pelo Estado, política pública pode ser uma lei ou norma 

direcionada  a  um  grupo  considerado  vulnerável,  contudo  deve  estar  circunscrita  a 

efetividade aos direitos fundamentais ou ao Estado Democrático de Direito.

Nessa  seara  políticas  públicas  são  frutos  de  diferentes  demandas  que 

demonstram a importância de leis e ações como parâmetros do que é legítimo em um 

país, sendo norteadas pelos fundamentos e objetivos da República, em especial,  pelo 

princípio dos princípios: a dignidade da pessoa humana. As políticas públicas destinam-

se  a  toda  coletividade,  aos  cidadãos  em geral,  como  arrimo  para  a  ação  por  ações 

diligentes em prol da plena cidadania. Preleciona A. L.NÉRI:

Nos Estados democráticos modernos, o conceito de política pública tem íntima 
ligação  com  o  de  cidadania,  pensada  como  o  conjunto  das  liberdades 
individuais expressas pelos direitos civis. A concretização da cidadania ocorre 
através do espaço político, como o direito a ter direitos.55

52  BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 
257

53  CLUNE,  William.  Law  and  public  policy:  Map  of  an  area., apud  SALLES,  Carlos  Alberto 
de. .Processo civil de interesse público: uma nova perspectiva metodológica. in SUNDFELD, Carlos 
Ari e BUENO, Cassio Scarpinella (orgs.), Direito Processual Público. A Fazenda Pública em Juízo, p. 
53. 2003

54  FREIRE JÚNIOR,  Américo  Bedê.  O controle  judicial  de  políticas  públicas.  São  Paulo:  Editora 
Revista dos Tribunais, 2005. p. 47

55 NÉRI, A. L. As políticas de atendimento aos direitos da pessoa idosa expressa no Estatuto do Idoso. A 
Terceira Idade, v.16, n.34, 2005. p.7-24, 
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Portanto,  consideram-se  políticas  públicas  decisões,  ações  e  omissões  de 

governo que influenciam a vida de um conjunto de cidadãos e os efeitos que tais ações 

ou omissões provocam na sociedade. Por influenciarem a vida das pessoas a sociedade 

deve ser ouvida como forma de exercício da cidadania, seja pela coletividade ou por 

grupo  de  atores  considerados  vulneráveis  e  necessitados  de  proteção  do  Estado. 

Historicamente, no arcabouço democrático grego já se encontrava uma sociedade que 

deliberava  sobre  suas  leis,  com  uma  participação  geral  na  política,  criando,  pela 

primeira  vez  na  história,  um espaço  público  e  político  pertencente  a  todos.  Assim 

assevera Severino Batista Verza:

[...] Nessa perspectiva, importa notar que o espaço público não tem apenas a ver 
com a tomada de decisões finais. [...] O espaço público requer tudo quando se 
implica, complica e conduz as decisões finais, enquanto decisões de todos os 
participantes. Mais importante que elaboração final das leis,  é o processo de 
mobilização, de conversão e debate que a comunidade trava para lograr seus 
intentos.  [...]  Tal  instituição  explicita,  engendra  a  autonomia:  a  comunidade 
produz suas próprias leis e a modifica, quando, de novo, pela discussão aberta e 
democrática, as julga superada ou necessidade de reformulações.56 

No entanto, neste estudo, interessam as políticas públicas destinadas à instituição 

família,  especialmente  as  protetivas  e  as  voltadas  para  os  idosos.  Na  atualidade, 

seguramente, ainda não existem políticas públicas totalmente compatíveis com a família 

na  forma  em  que  está  reconhecida  pela  sociedade,  pela  lei  e  pela  jurisprudência, 

principalmente,  quando  se  busca  construir  o  ideário  social  de  individualidade  e 

igualdade. A presença do Estado na regulação da vida familiar é claramente evidente, 

mas, por vezes, demasiadamente intervencionista. 

O Estado determina a forma e as características das entidades familiares, tanto 

na legislação como nas políticas públicas57, intervindo na autonomia da vontade de seus 

partícipes.  Nessa  esteira  faz  confundir  o  limiar  das  fronteiras  entre  o  público  e  o 

56  Cf.: VERZA, Severino Batista.  As Políticas Públicas de Educação no Município. Ijuí ed. UNIJUÍ, 
2000 p. 120-121

57  Cf.:  ITABORAÍ,  Nathalie Reis.  A proteção social da família brasileira contemporânea: reflexões  
sobre  a  dimensão  simbólica  das  políticas  públicas.  Disponível  em: 
<http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/outros/FamPolPublicas/NathalieItaborai.pdf>.  Acesso 
em: 28 out 2011.

[51]



Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros – Ano 
IV - Número 09 – JAN-MAR/2013 – ISSN: 2178-2008

 Mauro Pinto Serpa

2013

privado,  principalmente  no  tocante  ao  Direito  de  Família,  que  é  ramo  do  Direito 

Privado, tangenciado pelo Direito Público de tal forma que absorve as características 

deste. O Estado,  com a intenção de protetor moral  da sociedade,  determina o que é 

família  e  como  deve  ser  sua  composição,  ora  obrigando  o  formalismo  secular  do 

instituto, outras determinado a forma patrimonial do envolvimento de seus atores.

Nos  dias  atuais  o  direito  familiarista  enfatiza  ser  o  “direito  a  felicidade” 

intrínseco ao princípio da dignidade da pessoa humana, não havendo mais espaço para o 

Estado determinar o que é essa procurada felicidade. Observa-se assim a dicotomia em 

inúmeros artigos de leis, mormente na hermenêutica da ratio legis, que determina que 

família diz respeito à afetividade e vínculos sociais, e não exclusivamente aos interesses 

morais  e  patrimoniais  determinados  pelo  poder  estatal.  Maria  Paula  Dallari  Bucci 

preleciona a avaliação dicotômica entre Direito Público e Privado, ponderando que:

[...]  Essa  avaliação  parece  verdadeira,  não  apenas  no  que  diz  respeito  à 
separação entre direito público e direito privado, mas também em relação ao 
entendimento sobre o lugar da participação popular nas instituições jurídico-
políticas tradicionais. E esse lugar é, entre outros, o da geração e execução das 
políticas públicas.58

Dessa forma não se pode negar a oitiva da sociedade e dos grupos aos quais tais 

políticas serão direcionadas. Deve-se observar a autonomia da vontade e a pluralidade 

dos arranjos familiares, fazendo-se necessário a reflexão do que é imposto na legislação 

e  o  que  falta  assegurar  como  direitos  fundamentais,  principalmente  na  esfera 

infraconstitucional.  Como  auxiliar  fomentadora  na  geração  e  execução  de  políticas 

públicas eficazes para as instituições jurídico-políticas tradicionais cabe o entrosamento 

e envolvimento da sociedade, pois, se assim não acontecer, podem as políticas públicas 

direcionadas  à  família  padecerem  por  serem   meramente  válidas,  assistencialistas, 

protetivas e ultrapassadas, porém, não eficazes.

No condão da eficácia  da norma,  não há mais  espaço social  para  que leis  e 

políticas  públicas  mantenham-se  estáticas  a  paradigmas  anacrônicos.  Observar  os 

avanços no pluralismo familiar,  na educação de crianças e adolescentes,  na inclusão 

58  BUCCI, Maria Paula Dallari. Buscando um Conceito de Políticas Públicas para a Concretização dos 
Direitos Humanos. Direitos humanos e políticas públicas. São Paulo, SP. Cadernos Pólis, v. 2, Pólis. 
V. Título. VI. Série IV. Título. VI.  p. 5-16. 2001. P. 07

[52]



Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros – Ano 
IV - Número 09 – JAN-MAR/2013 – ISSN: 2178-2008

 Mauro Pinto Serpa

2013

social  dos idosos,  na longevidade  é  entender  que as  regras pacificadas  e  aceitas  no 

passado  estão,  na  atualidade,  ultrapassadas  e  obsoletas.  Essa  observação  é  o  fio 

condutor  para  que  o  Estado  busque  sintonia  com  a  sociedade  no  momento  de 

planejamento  e  efetivação  das  políticas  públicas  sociais,  evitando-se  que  sejam 

concretizadas segundo velhos paradigmas. 

Na discussão das políticas públicas, deve-se notar que o reconhecimento social é 

passo primordial para a eficácia de políticas públicas numa perspectiva de cidadania e 

não como uma preocupação estatal que varia conforme os valores e modelos de família 

apreciados por cada governo. Essa é também uma forma de garantir a estabilidade das 

políticas públicas para a família, o idoso, a criança e ao adolescente numa sociedade 

democrática, de forma que sejam condizentes com os valores de nossa época. Destarte o 

que está  assegurado como direito  fundamental  na Constituição  Federal  de 1988 não 

pode ser entendido como mera falácia política.

Certamente,  a  preocupação  em  reduzir  abusos  e  violências  aos  membros 

vulneráveis, como crianças e idosos, merece ser contemplada pelo Estado em políticas 

públicas, uma vez que podem ajudar em uma maior autonomia em relação à família 

originária, à sociedade ou a um novo arranjo social familiarista. Contudo, se a invasão 

do Estado tolhe  no todo ou em parte  a  legitimidade  e  a  autonomia  da vontade  dos 

plenamente  capazes,  os  valores  particulares  deixam  de  ser  um  instrumento  de 

emancipação  dos  indivíduos  para  tornarem-se  determinação  compulsória,  não  sendo 

mais  coerentes  como política  pública.  Os atores  envolvidos  nas  políticas  devem ser 

insistentemente ouvidos. Assim Corrobora Nathalie Reis Itaboraí:

Da tensão entre sustentação e controle, ou entre direito à proteção e direito à 
privacidade,  é  que  podem  surgir  políticas  sociais  que  assegurem  direitos 
individuais a crianças, idosos e mulheres, corrigindo a vulnerabilidade social 
que é diferenciada, sem romper com a solidariedade familiar. Um mínimo de 
segurança é necessário aos seres humanos (o que Giddens chama de segurança 
ontológica), assim como são necessários vínculos afetivos que lhe dêem uma 
identidade e um sentido de pertença social. É o que nos aponta Singly, e sobre o 
que nos adverte Sennett e Postman. Essa preocupação se materializa na ênfase 
em políticas sociais que valorizem e fortaleçam os vínculos familiares, não de 
um tipo de família específico, uma vez que cada vez mais se rompe o vínculo 
entre parentesco biológico e  social,  mas  da pluralidade de tipos  de entidade 
familiar.  Agora não com o objetivo de construir um determinado modelo de 
nação que exija a submissão da individualidade aos propósitos grupais,  mas 
para garantir direitos individuais de identidade e afetividade a cada cidadão, o 
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que no final das contas, garante também o bem estar e o progresso humano, e 
não apenas material, de um país. 59

As políticas  públicas  devem ser  fomentadores  de  bem estar  social,  mas  não 

podem se afastar do direito individual e da justiça. A justiça aqui não é considerada 

como  um  valor  utópico,  mas  sim  como  algo  factível,  ou  seja,  possível  de  ser 

alcançado.60 Segundo John Rawls,  cada  pessoa tem uma inviolabilidade  fundada  na 

justiça que nem mesmo o bem-estar da sociedade como um todo pode anular.61Nesse 

contexto,  as  liberdades  concebidas  como  bens  primários  básicos  devem  ser 

acompanhadas  de  uma  garantia  de  igualdade  de  oportunidades  a  todo  indivíduo, 

independente de religião,  sexo ou idade.  É o nivelamento primário entre os homens 

“racionais, livres e iguais”. 

Em  uma  sociedade  justa  e  democrática,  os  direitos  fundamentais 

assegurados pela Constituição não estão sujeitos a barganhas políticas. O Estado na 

formulação de políticas públicas deve observar o que preleciona John Rawls:

Fundar  a estrutura  básica da sociedade na justiça  com a distribuição dos 
direitos e deveres fundamentais e das vantagens resultantes da cooperação 
social  pelas  instituições  sociais  mais  importantes,  sejam  elas  políticas, 
econômicas ou sociais como a família.62 

Na imposição  pelo  Estado  de  políticas  públicas  que  agridam a  liberdade 

individual e a autonomia da vontade deverá o Poder Judiciário garantir os direitos 

fundamentais  individuais,  atuando  no  sentido  de  evitar  que  a  implementação  de 

diretrizes  políticas  e/ou  objetivos  sociais  coletivos  sobreponham-se  na  sua 

integridade para a garantia desses direitos. Esses últimos constituem-se no próprio 

59  ITABORAÍ, Nathalie Reis. A proteção social da família brasileira contemporânea: reflexões sobre a  
dimensão  simbólica  das  políticas  públicas.  Disponível  em: 
<http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/outros/FamPolPublicas/NathalieItaborai.pdf>.  Acesso 
em: 28 out 2011. p 17

60   Cf. KUHATHAS, Chandran; PHILIP. Petit.  Rawls: uma teoria da justiça e seus críticos.  Coimbra: 
Gradiva, 1995, p.22.

61  FREEMAN, S. Introduction:  John Rawls — An overview.  In:  S. Freeman (Ed.).  The Cambridge 
Companion to Rawls. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Introduction: John Rawls — An 
overview, p.1-61. (Cambridge Companions)

62  RAWLS, John.  Uma teoria da justiça. Tradução de Carlos P. correia: Lisboa: Presença. 1993, p. 40.
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pilar  do  Estado  Democrático  de  Direito.  Faz-se  necessário  uma  adequação  aos 

ditames constitucionais das leis protetivas aos idosos. Em um Estado constitucional, os 

objetivos  e  direitos  fundamentais  inscritos,  expressa  ou  implicitamente  no  Texto 

Constitucional,  são  juridicamente  vinculantes  para  todos  os  poderes  estatais.  As 

políticas  públicas  têm inegáveis  contornos  jurídicos,  havendo um verdadeiro  poder-

dever  do  Poder  Judiciário  em analisar  sua  legalidade  e  constitucionalidade,  quando 

provocado pelos legitimados para tanto.

3.2. O Marco Jurídico da Proteção do Idoso No Brasil.

          O aumento do número de pessoas idosas no Brasil é crescente. A expectativa de 

vida média do brasileiro na década de 1910 variava entre 50 e 60 anos de idade.  Em 

2009 passou para 73 anos e em 2050, estima-se que a expectativa de vida do brasileiro 

ao nascer será de 81,3 anos.63  Ao analisarem-se as pessoas maiores de 60 anos, de 

pronto observa-se que o crescimento nesta faixa etária da população brasileira chegou a 

21 milhões em 2009 e até 2050, estima-se que 30% da população brasileira deverá ter 

mais  de  60  anos.  O  avanço  da  escolaridade,  do  sistema  de  saúde  e  das  redes  de 

saneamento básico foi fundamental para o aumento da expectativa de vida do brasileiro.

          Nesse arcabouço numérico, observa-se que o envelhecimento da população é 

iminente  e  ressalta-se  que  além de  viver  mais  o  brasileiro  deseja  viver  melhor.  A 

inserção  ativa  dos  idosos  na  vida  social,  política  e  nas  diretivas  jurídicas  deve 

acompanhar a longevidade que se observa nas pesquisas, decorrendo daí uma série de 

novas exigências e demandas em termos de políticas públicas para uma condição social 

digna das pessoas nessa faixa etária que, muitas vezes, encontram-se fora do mercado 

de trabalho, quase sempre aposentadas. Preleciona Marcelo Neri:

A renda domiciliar per capita de pessoas acima de 60 anos de idade subiu 
43% no período 1991 a 2003 acima dos demais grupos etários, sendo maior 
parte dos ganhos proporcionados por aumentos de transferências públicas de 
renda. A análise da evolução de indicadores como auto-avaliação subjetiva do 
estado de saúde, a frequência que a pessoa ficou acamada e acesso a plano de 
saúde, indica melhoras consistentes nas faixas etárias mais avançadas. Quando 
acompanhamos a trajetória destes indicadores por gerações, observamos uma 

63 IBGE.  Disponível  em:  <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?
id_noticia=207> Acesso em: 24 set 2011.
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redução da tendência natural de piora dos indicadores fruto do processo natural 
de envelhecimento.64

          Marcelo Neri ainda aduz “com os efeitos dos reajustes do salário mínimo, que 

cresceu mais  de 45% entre  2003/2009,  pressionaram o valor  da base de benefícios, 

contudo a renda de previdência acima do piso cresce abaixo do crescimento da renda 

real.”65

          Além da preocupação com a renda dos idosos, outras leis e políticas públicas 

dirigidas  ao  segmento  idoso  foram  elaboradas  para  gerir  essa  população  em 

crescimento,  sendo que tais iniciativas construíram diferentes  estratégias de gestão e 

controle ao longo das décadas do século passado. Algumas dessas determinações legais 

são de  extrema  importância,  como a Constituição  Federal  de 1988,  a  PNI  (Política 

Nacional do Idoso), sancionada pela Lei 8.842/94 e o Estatuto do Idoso,  Lei 10.741, 

aprovada em setembro de 2003, mas inúmeras outras perfazem o compêndio de normas 

protetivas aos idosos. São elas66: 

• Lei  nº  6.179,  de  11  de  dezembro  de  1974:  Institui  amparo  previdenciário  para 

maiores de setenta anos de idade e para inválidos, também conhecido como renda 

mensal vitalícia.

• Lei Nº 7.209, de 11 de julho de 1984: Código Penal Artigo1º - Alterações ao Código 

Penal:  atenuante  da  pena  ser  o  agente  maior  de  70  anos  na  data  da  sentença; 

suspensão da pena: poderá ser suspensa desde que o condenado seja maior de 70; 

redução de metade do prazo de prescrição quando na data da sentença o condenado 

seja maior de 70.67.
64  NERI Marcelo  Côrtes. SOARES Wagner  L.  Políticas  sociais,  renda  e  saúde  na  terceira  idade. 

Disponivel em: http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2006/docspdf/ABEP2006_720.pdf. Acesso 
em: 06 jan 2012.

65  NERI,  Marcelo  Côrtes. A  Nova  Classe  Média:  O  Lado  Brilhante  dos  Pobres.  Rio  de  Janeiro: 
FGV/CPS, 2010. p. 53.

66 ..SECRETARIA  DE  DIREITOS  HUMANOS.  Legislação  do  idoso.  Disponível  em: 
<http://www.direitoshumanos.gov.br/conselho/idoso/legislacao>. Acesso em: 02 nov 2011.

67  Na esfera de ação penal são circunstâncias que atenuam a pena: “I – ser o agente menor de 21 anos, na 
data do fato, ou maior de 70 anos, na data da sentença (art.65 inciso I do Código Penal). Ainda, nessa 
mesma área está contemplado como requisito da suspensão da pena “... não superior a 4 (quatro) anos, 
poderá ser suspensa, por 4 (quatro) a 6 (seis) anos, desde que o condenado seja maior de 70 (setenta) 
anos de idade art.77 inciso III - § 2º do Código Penal. Com relação à redução dos prazos de prescrição, 
o Código Penal preceitua: “são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, 
ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. 
(Artigo 115 do Código Penal)
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• Constituição  da  República,  de 1988:  que garantiu  constitucionalmente  aos  idosos 

assistência social, assegurou o amparo à velhice como dever da família, da sociedade 

e  do  Estado bem como  aos  maiores  de  sessenta  e  cinco  anos a  gratuidade  dos 

transportes coletivos urbanos68.

• Lei nº 8.212, de 24 de julho de  1991:  Dispõe sobre a organização da Seguridade 

Social, institui Plano de Custeio e dá outras providências.

• Lei  nº  8.213, de 24 de julho de  1991:  Dispõe sobre os Planos  de Benefícios  da 

Previdência Social e dá outras providências. 

• Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993: Dispõe sobre a organização da Assistência 

Social  e  dá  outras  providências.  Conhecida  como  LOAS  -  Lei  Orgânica  de 

Assistência  Social.  Essa  lei  estabeleceu,  dentre  outros,  programas  e  projeto  de 

atenção ao idoso e regulamentou a concessão do benefício de prestação continuada 

às pessoas maiores de 70 anos de idade com carência comprovada, o que equivale a 

uma renda  per capita  inferior a ¼ do salário mínimo.  A idade mínima para esse 

recebimento passou a ser de 67 anos em 1998 e em 2004, com o advento do Estatuto 

do Idoso, para 65 anos.

• Lei nº 8.926, de 09 de agosto de  1994:  Torna obrigatória a inclusão, nas bulas de 

medicamentos, de advertências e recomendações sobre seu uso por pessoas de mais e 

65 anos.

• Lei nº 9.059, de 13 de junho de 1995: Introduz alterações no Decreto-Lei nº 221, de 

28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre proteção e estímulo à pesca: dispensa do 

pagamento da taxa os idosos que não exercerem atividade pesqueira comercial. 69. 
68  Artigo  203  -  A  assistência  social  será  prestada  a  quem  dela  necessitar,  independentemente  de 

contribuição  à  seguridade  social,  e  tem por  objetivos:  I  -  a  proteção  à  família,  à  maternidade,  à 
infância, à adolescência e à  velhice.  Artigo 229 - Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os 
filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 
enfermidade. Artigo 230 - A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes 
o direito à vida. § 1º - Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus 
lares. § 2º - Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos 
urbanos.

69  Art. 1º O artigo 29 do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, passa a vigorar acrescido do 
seguinte parágrafo:§ 4º Ficam dispensados do pagamento da taxa de que trata o § 1º deste artigo, os 
aposentados e os maiores de sessenta e cinco anos, se do sexo masculino, e de sessenta anos, se do 
sexo feminino, que utilizem, para o exercício da pesca,  linha de mão, caniço simples, caniço com 
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• Decreto nº 1.948, de 03 de julho de  1996:  Regulamenta a Lei n° 8.842, de 4 de 

janeiro  de  1994,  que  dispõe  sobre  a  Política  Nacional  do  Idoso  e  dá  outras 

providências.

• Decreto nº 2.170, de 04 de março de 1997: Dá nova redação ao art. 2º do Decreto nº 

89.250, de 27 de dezembro de 1983, que regulamenta a Lei nº 7.116, de 29 de agosto 

de  1983,  que  assegura  validade  nacional  às  Carteiras  de  Identidade,  regula  sua 

expedição e dá outras providências.

• Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997: Dispõe sobre a organização do Sistema 

Nacional  de  Defesa  do  Consumidor  -  SNDC,  estabelece  as  normas  gerais  de 

aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990, revoga o Decreto Nº 861, de 9 julho de 1993, e dá outras providências. (Art. 

26. Consideram-se circunstâncias agravantes: VII - ter a prática infrativa ocorrido em 

detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras 

de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não).

• Lei  nº  9.455,  de  07 de  abril  de  1997:  Define  os  crimes  de  tortura  e  dá  outras 

providências (Constitui crime de tortura: [...]. Pena - reclusão, de dois a oito anos. § 

4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: II – se o crime é cometido contra 

criança,  gestante,  portador  de  deficiência,  adolescente  ou  maior  de  60  (sessenta) 

anos). 

• Lei nº 9.460, de 04 de junho de 1997: Altera o art. 82 da Lei n° 7.210, de 11 de julho 

de 1984, que institui a Lei de Execução Penal. 

• Lei nº 9.503, de 23 de setembro de  1997:  Institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

(Art.  214.  Deixar  de  dar  preferência  de  passagem  a  pedestre  e  a  veículo  não 

motorizado:  III  -  portadores  de  deficiência  física,  crianças,  idosos  e  gestantes: 

Infração - gravíssima; Penalidade - multa).

• Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999:  Regulamenta a tributação, fiscalização, 

arrecadação e administração  do Imposto  sobre a  Renda e  Proventos  de Qualquer 

molinete,  empregados  com  anzóis  simples  ou  múltiplos,  e  que  não  sejam  filiados  aos  clubes  ou 
associações  referidos  no  artigo  31,  e  desde  que  o  exercício  da  pesca  não  importe  em atividade 
comercial.
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Natureza.  (Art.  39.  Não entrarão no cômputo  do rendimento  bruto:  XXXIV -  os 

rendimentos  provenientes  de aposentadoria  e pensão,  transferência  para a  reserva 

remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social  da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público 

interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por 

mês, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, 

sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto).

• Decreto nº 3.048, de 06 de maio de  1999:  Aprova o Regulamento da Previdência 

Social e dá outras providências.

• Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 2000: Dá prioridade de atendimento às pessoas 

que especifica e dá outras providências. 

• Lei nº 10.173, de 09 de janeiro de  2001:  Altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 

1973 - Código de Processo Civil, para dar prioridade de tramitação aos procedimentos 

judiciais em que figure como parte pessoa com idade igual ou superior a sessenta e 

cinco anos. Esse comportamento, com a morte do beneficiado, estender-se-á ao seu 

cônjuge sobrevivente, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 65 

anos (Artigos 1.211-A e 1.211-C).

• Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002: Institui o Código Civil70.

70  Trata de lei que alterava a vida das pessoas, devido às transformações sociais sofridas especialmente 
no seio das famílias brasileiras. No Capítulo II dos direitos da personalidade que passa a dispor sobre 
os chamados direitos da personalidade: Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos 
da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação 
voluntária.  Artigo  12.  Pode-se  exigir  que  cesse  a  ameaça,  ou  a  lesão,  a  direito  da  personalidade, 
reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo Único. Em se 
tratando  de  morto,  terá  legitimação  para  requerer  a  medida  prevista  neste  artigo  o  cônjuge 
sobrevivente,  ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau. No Capítulo V do 
Título III  dos atos ilícitos Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
O título II, do livro IV trata do Direito Patrimonial, Regime de Bens entre os Cônjuges Art. 1.641. É 
obrigatório  o regime da separação de bens no casamento:  II  -  da pessoa maior de setenta anos O 
Capítulo VI trata DOS ALIMENTOS. Artigo 1.694, estabelece que Podem os parentes, os cônjuges ou 
companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com 
a sua condição social,  inclusive para atender  às necessidades  de sua educação,.  Artigo 1695, “São 
devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu 
trabalho, à própria mantença,  e aquele,  de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do 
necessário  ao seu sustento.  Artigo 1.708, Com o casamento,  a  união estável  ou o concubinato do 
credor, cessa o dever de prestar alimentos. Parágrafo Único. Com relação ao credor cessa, também, o 
direito a alimentos, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor. Art. 1.736. Podem escusar-
se da tutela: II - maiores de sessenta anos
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• Lei nº 10.555, de 13 de novembro de  2002:  Autoriza condições especiais  para o 

crédito de valores iguais ou inferiores a R$ 100,00, de que trata a Lei Complementar 

nº 110, de 29 de junho de 2001, e dá outras providências.

• Lei  nº  10.671,  de  15 de  maio  de  2003:  Dispõe  sobre  o  Estatuto  de  Defesa  do 

Torcedor e dá outras providências. (Art. 27. A entidade responsável pela organização 

da  competição  e  a  entidade  de  prática  desportiva  detentora  do  mando  de  jogo 

solicitarão formalmente, direto ou mediante convênio, ao Poder Público competente: 

II  -  meio  de  transporte,  ainda  que oneroso,  para  condução de  idosos,  crianças  e 

pessoas  portadoras  de  deficiência  física  aos  estádios,  partindo  de  locais  de  fácil 

acesso, previamente determinados).

• Lei nº 10.741, de 01 de outubro de  2003:  Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 

outras providências.

• Decreto nº 5.085, de 19 de maio de 2004: Define as ações continuadas de assistência 

social.

• Decreto nº 5.109, de 17 de junho de 2004: Dispõe sobre a composição, estruturação, 

competências e funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso - CNDI, 

e dá outras providências.

• Lei nº 10.953, de 27 de setembro de 2004: Altera o art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de 

dezembro de 2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em 

folha de pagamento.

• Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004: Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 

de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 

10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos 

para a  promoção da acessibilidade  das  pessoas portadoras  de deficiência  ou com 

mobilidade reduzida, e dá outras providências.

• Lei nº 11.106, de 28 de março de 2005: Altera os arts. 148, 215, 216, 226, 227, 231 e 

acrescenta  o  art.  231-A ao  Decreto-Lei  no  2.848,  de  7  de  dezembro  de  1940  – 

Código Penal e dá outras providências.
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• Decreto nº 5.934, de 18 de outubro de  2006:  Estabelece mecanismos e critérios a 

serem adotados  na  aplicação  do disposto  no art.  40 da  Lei  no  10.741,  de  1º  de 

outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), e dá outras providências.

• Lei nº 11.433, de 28 de dezembro de 2006: Dispõe sobre o Dia Nacional do Idoso.

• Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007: Regulamenta o benefício de prestação 

continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso de que 

trata a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 

2003, acresce parágrafo ao art. 162 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, e dá 

outras providências.

• Decreto nº 6.800, de 18 de março de 2009: Dá nova redação ao art. 2º do Decreto nº 

1.948, de 3 de julho de 1996, que regulamenta a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 

1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, e dá outras providências.

• Decreto nº  7.037, de 21 de dezembro de 2009:  Aprova o Programa Nacional  de 

Direitos Humanos – PNDH – e dá outras providências.

• Lei  nº  12.213,  de  20 de  janeiro  de  2010:  Institui  o  Fundo Nacional  do  Idoso  e 

autoriza  deduzir  do  imposto  de renda  devido  pelas  pessoas  físicas  e  jurídicas  as 

doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso; e altera a 

Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.

Essa coletânea de normas protetivas aos idosos promoveu impactos relevantes 

nas condições de vida dessa faixa cronológica. O Brasil adotou e ampliou nos últimos 

anos uma série de leis e Políticas Públicas, em escala nacional, voltados à população 

idosa. Acompanhando a tendência mundial de cuidado com o processo de cidadania e 

envelhecimento.

A Constituição Federal de 1988 foi o grande marco nos avanços das políticas 

públicas  de  proteção  social  aos  idosos  brasileiros.  Destacam-se  a  equivalência  de 

benefícios  urbanos  e  rurais,  a  universalização  do  direito  à  saúde  e  a  garantia  da 

assistência  social  não  contributiva,  regulamentada  pela  Lei  Orgânica  de  Assistência 

Social que é o benefício de prestação continuada, atualmente responsável por grande 

parte dos rendimentos dos idosos brasileiros. 
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A divulgação da grave situação social do idoso e as denúncias na mídia sobre a 

situação precária a que eles estavam acometidos fez nascer a PNI (Política Nacional do 

Idoso), sancionada pela Lei 8.842/94 e regulamentada pelo Decreto 1.948/96. A PNI 

define  a  atuação  do  governo  nas  ações  específicas  das  áreas  envolvidas,  criando 

condições  para  serem  promovidas  a  autonomia,  a  integração  e  a  participação  das 

pessoas com 60 anos de idade ou mais na sociedade. 

Tal política tem por escopo garantir a efetivação dos direitos dos idosos, através 

de políticas de saúde, cultura, lazer, habitação, dentre outras, dirigidas especificamente a 

eles. Com ações conjuntas, as esferas governamentais objetivam uma maior integração 

do  cidadão  idoso  na  sociedade,  como  determina  o  Plano  Integrado  de  Ação 

Governamental para o Desenvolvimento da Política Nacional do Idoso do Ministério da 

Previdência e Assistência Social, a partir das diretrizes traçadas: I – Viabilizar formas 

alternativas  de  participação,  ocupação,  convívio  do  idoso,  proporcionando-lhes 

integração as demais gerações; II – Promover a participação e a integração do idoso, por 

intermédio  de  suas  organizações  representativas,  na  formulação,  implementação  e 

avaliação  das  políticas,  planos,  programas  e  projetos  a  serem  desenvolvidos;  III  – 

Priorizar  o  atendimento  ao  idoso  por  intermédio  de  suas  próprias  famílias,  em 

detrimento do atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições de 

garantir sua sobrevivência; IV – Descentralizar as ações político-administrativas; V – 

Capacitar  e reciclar  os recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia;  VI – 

Implementar  o  sistema  de  informações  que  permitam a  divulgação  da  política,  dos 

serviços  oferecidos,  dos  planos  e  programas  em  cada  nível  de  governo;  VII  – 

Estabelecer mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter sobre os 

aspectos bio-psico-sociais do envelhecimento; VII – Priorizar o atendimento ao idoso 

em órgãos públicos e privados prestadores de serviços; IX – Apoiar estudos e pesquisas 

sobre a questão do envelhecimento.

O Estatuto do Idoso, Lei 10.741, foi sancionado em1º de outubro de 2003, com 

escopo de garantir e ampliar os direitos dos cidadãos com idade acima de 60 anos. O 

Estatuto é mais abrangente que a PNI e inovador ao insculpir em seu bojo penas severas 

para  quem  desrespeita  ou  abandona  idosos,  assegurando  explicitamente  os  ditames 

previstos na Constituição Federal de 1988, de forma mais abrangente do que prevê a 

PNI. 
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Composto por 118 artigos dispostos em sete títulos, o Estatuto do Idoso é assim 

elencado: Título I – Disposições preliminares: definem quem é idoso, reafirmam o seus 

status  de cidadão,  estabelecem a condição  de  prioridade  de  seus  direitos  civis  e  as 

competências  para  seu  atendimento;  Título  II  –  Dos  direitos  fundamentais:  vida;  à 

liberdade, ao respeito e à dignidade; à alimentos; a alimentos; à saúde; à educação; à 

educação,  cultura,esporte  e  lazer;  à  profissionalização  e  ao  trabalho;  à  previdência 

social; à habitação; ao transporte; Título III – Das medidas de proteção: definem quando 

e por quem devem ser aplicadas;  Título IV – Da política  de atendimento ao idoso: 

determina a co-responsabilidade das instâncias públicas e privadas no âmbito da União, 

dos Estados,  do Distrito  Federal  e dos Municípios;  estabelece as linhas de ação das 

entidades de atendimento por meio de normas e sanções;Título V – Do acesso à justiça: 

reafirma-se a prioridade de atendimento aos idosos e dispõe sobre as competências do 

Ministério Público para atender aos idosos; Titulo VI – Dos crimes: identifica os tipos 

de crimes contra os idosos, classifica-os como de ação penal pública incondicionada e 

estabelece sanções e Título VII – Disposições finais e transitórias: descreve inclusões 

no Código Penal que dizem respeito ao idoso;estabelece as fontes de recursos públicos 

para o atendimento aos programas e ações voltadas aos idosos; prescreve a inclusão de 

dados sobre os idosos nos censos demográficos  do país;  condiciona  a concessão do 

Benefício  de  Prestação  Continuada  previsto  na  LOAS ao  nível  de  desenvolvimento 

socioeconômico do País.71 

O objetivo central do Estatuto é promover a inclusão social e o bem estar dos 

idosos, garantindo os direitos fundamentais e os instituídos pelo próprio Estatuto, bem 

como fixar determinações nas esferas de:

Saúde -  o idoso tem direito a atendimento preferencial  no Sistema Único de 

Saúde (SUS); à distribuição gratuita de próteses e órteses e a remédios, principalmente 

os de uso continuado (hipertensão, diabetes). Os planos de saúde não podem ajustar as 

mensalidades utilizando como critério à idade. Quando internado, em qualquer unidade 

de saúde, o idoso tem direito à acompanhante, pelo tempo determinado pelo profissional 

de saúde que o atende.

Transporte Coletivo -  os idosos maiores de 65 anos têm direito ao transporte 

coletivo gratuito; é obrigatória também, a reserva de 10% dos assentos, com aviso. Nos 
71  BRASIL,  Lei No 10.741, de 01 de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 02 de nov 2011.
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transportes coletivos interestaduais, o Estatuto garante a reserva de duas vagas gratuitas 

em cada veículo para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos; se o 

número de idosos exceder esta cota, devem ser concedidos 50% de desconto no valor da 

passagem, levando-se em conta a renda do idoso.

Violência  e  Abandono  -  nenhum  idoso  poderá  ser  objeto  de  negligência, 

discriminação,  violência,  crueldade  ou  opressão.  Aquele  que  discriminar  o  idoso, 

impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transportes 

ou a qualquer outro meio de exercer sua cidadania, poderá ser condenado a penalidades 

previstas  no estatuto.  Para os  casos  de idosos  submetidos  a  condições  consideradas 

desumanas, privação de alimentação e de cuidados indispensáveis, também há previsão 

de penalidade.

Entidades  de  Atendimento  ao  Idoso  -  os  dirigentes  de  instituições  de 

atendimento a idosos responderão civil e criminalmente pelos atos praticados contra os 

idosos sob seus cuidados; ficarão sujeitos também às penalidades previstas em lei. As 

entidades  de  atendimento  que  descumprirem  as  determinações  do  Estatuto  ficarão 

sujeitas  às  penalidades  previstas  em  lei,  sem  prejuízo  da  responsabilidade  civil  e 

criminal de seus dirigentes. Sujeita também à advertência, multa, suspensão parcial ou 

total do repasse de verbas públicas, interdição de unidade ou suspensão de programa e 

proibição  de  atendimento  a  idosos.  As  entidades  governamentais  estão  sujeitas  à 

advertência, afastamento provisório ou definitivo de seus dirigentes e ao fechamento de 

unidade ou interdição de programa.

Lazer, Cultura e Esporte - todo idoso tem direito a 50% de desconto em todas 

as atividades de cultura, esporte e lazer. 

Trabalho - é proibida a discriminação por idade e a fixação de limite máximo 

de idade na contratação  de empregados,  sendo passível  de punição quem o fizer;  o 

primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência 

ao candidato de idade mais avançada.

Habitação  -  é  obrigatória  a  reserva  de  30% das  unidades  residenciais  para 

idosos nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos: É 

obrigatória  a  implantação  de equipamentos  urbanos comunitários  voltados  ao idoso; 

eliminação de barreiras arquitetônicas (escadas, pisos derrapantes.) ou qualquer outro 

equipamento que dificulte a acessibilidade de idosos.
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Política de Atendimento ao Idoso - a política de atendimento ao idoso far-se-á 

por meio  do conjunto articulado de ações  governamentais  e não governamentais  da 

União, dos Estados e dos Municípios.

Do Acesso à Justiça -  é assegurada prioridade na tramitação dos processos e 

procedimentos e na execução dos atos de diligências judiciais em que configure como 

parte  ou  interessado,  pessoa  com  idade  igual  ou  superior  a  60  anos,  em  qualquer 

instância; a prioridade não cessará com a morte do beneficiário, estendendo-se em favor 

do cônjuge ou companheiro (a).

A fiscalização e controle das leis e políticas protetivas aos idosos deveriam ficar 

a  cargo  dos  Conselhos  Nacional,  Estadual  e  municipais  do  idoso  e  do  Ministério 

Público,  contudo,  a  fiscalização  é  incipiente  e  ineficaz.  Alem  disso,  os  idosos 

necessitam mais  que fiscalização.  Precisam com urgência  da implantação  efetiva  de 

políticas que não sejam restritas a ações ou programas isolados; políticas que sejam 

além de fiscalizadoras, educativas emancipatórias, Assim determinam os artigos 43 e 46 

do Estatuto72:

Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos 
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I – por ação ou omissão 
da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou abuso da família, curador 
ou entidade de atendimento; III – em razão de sua condição pessoal. Art. 46. A 
política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto articulado de 
ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

A legislação deve atuar na inclusão social do idoso e contra a marginalização e 

anacronismos  para  com  os  direitos  deles,  enfatizando  a  importância  de  leis  como 

parâmetros de suporte para a luta de cidadãos idosos por políticas públicas eficazes para 

esse segmento respondendo a uma necessidade frente ao grande desafio na direção e 

controle  dos  rumos  do  envelhecimento  humano.  Mas,  acima  de  tudo,  essas  leis  e 

políticas  não  podem  diminuir  a  autonomia  da  vontade  e  liberdades  individuais 

insculpidas na Carta de Direitos de 1988.

Cabe a cada pessoa, independente de sua idade, a livre escolha em dirigir a sua 

existência. A idade, por si só, não impede a tomada de decisões, mormente em relação 

às escolhas pessoais, como investir em um novo patrimônio, fazer uma grande viagem 

72  BRASIL,  Lei No 10.741, de 01 de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 02 de nov 2011.

[65]



Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros – Ano 
IV - Número 09 – JAN-MAR/2013 – ISSN: 2178-2008

 Mauro Pinto Serpa

2013

ou constituir uma nova família, tendo o direito, a autonomia da vontade e a liberdade de 

escolher a melhor forma pessoal e patrimonial para reger a relação conjugal.
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