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DIREITO DOS IDOSOS 

LUCIANO PASOTI MONFARDINI  

 

Professor de Direito Processual Civil (UNISAL-graduação), Prática Forense Civil 

(UNISAL-graduação) e Tutela Jurídica da Criança e do Adolescente (UNISAL-graduação), 

mestre em Direito Processual pela PUC-Campinas e mestrando em Direitos Sociais pelo 

UNISAL-Lorena (pós-graduação stricto-sensu).    

 
 
Impende dedicar, nesta oportunidade, alguns esclarecimentos perfunctórios sobre os 

chamados “novos direitos sociais”, especialmente dos idosos. Sem prejuízo de se buscar as 

principais garantias no próprio texto constitucional (ao contrário do que pensa a maioria, são 

justamente nos princípios constitucionais, interpretados em sua dimensão normativa-

vinculante, que se encontram as mais eficazes garantias desses direitos), é certo que uma 

vasta gama de leis salvaguardam tais direitos, especialmente a Lei 10.741 de 1º de outubro 

de 2003, o agora mais conhecido “Estatuto do Idoso”.  

Para os efeitos da proteção legal, idoso é toda pessoa com mais de 60 anos, seja homem 

ou mulher. 

Trata-se de lei extremamente interessante, de grande inteligência sistemática e 

modernidade legislativa. Não é por coincidência que o estatuto do idoso tem a mesma 

estrutura de outro estatuto admirável: o estatuto da criança e do adolescente, Lei 8069 de 

1990.  

Particularmente reputo que, apesar da diferença de 13 anos entre seus nascimentos legais, 

são essas – depois do texto constitucional –  junto do Código de Defesa do Consumidor, as 

três leis especiais mais importantes para a sociedade brasileira.  

Mas isso significa que referidas leis são a salvação da pátria, merecedoras de tantos e 

rasgados elogios? É preciso discernir bem as mazelas do Judiciário e suas ineficiências 

estruturais do acerto legislativo. Muitas vezes a lei é perfeita, mas não tem aptidão para 

produzir efeitos práticos (o que se chama tecnicamente de eficácia) ou por conta da falta de 

estrutura do Judiciário ou pelo descompasso da realidade em que ela se insere.  

Esclarecido este ponto, é preciso reconhecer o leque de possibilidades “garantistas” que 

estas leis, somadas ao texto constitucional, permite para a proteção das crianças, dos 

adolescentes e dos idosos. Muitos reconhecem até um chamado “microssistema” de tutelas 

jurídicas, conjugando várias aspectos normativos de cada uma dessas leis. Por exemplo, o 

art. 84 do CDC (Código de Defesa do Consumidor), o 461 do CPC (Código de Processo 

Civil) e o 273 do mesmo codex, criam um sistema de tutela específica das obrigações de 
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fazer e não fazer. Numa análise mais avançada, que só seria pertinente nas salas de aula, é 

possível até mesmo defender que, em casos especialíssimos, pode-se aplicar o CDC até 

mesmo para relações que, a priori, não são de consumo. Ou o Estatuto do Idoso para quem 

não é propriamente um idoso. Mas isso não contradiz a informação trazida no segundo 

parágrafo? Não. Imaginem o caso de alguém que tenha um idoso e que se encontre em 

adiantado estágio de debilidade física e mental. Seus filhos e dependentes, mesmo sem 

serem idosos, poderão pleitear alguns benefícios por conta do destinatário final ou “mediato” 

do direito ser o idoso. Entenderam o espírito da lei? 

Interessante que nas salas de aula os alunos têm certo preconceito por essas leis. Muitos a 

classificam como “utópicas” ou “simples demais”. Ledo engano. Referidas leis são 

poderosíssimas armas jurídicas, muito complexas, contra as quais dificilmente alguém 

resiste com argumentos jurídicos convincentes e a favor das quais praticamente todos os 

Juízes e Tribunais quedam...  

Qual juiz deixará de conceder segurança para um direito essencial de um idoso colocado 

em risco se for suficientemente demonstrado e provado, sabedor que o indeferimento 

injustificado pode responsabilizá-lo pessoalmente em caso de erro ou negligência também? 

Que ninguém seja ingênuo ao achar que o magistrado, como todos os aplicadores do direito 

e seres humanos, não menos iluminados que você, também não dimensiona as 

consequências civis, criminais e administrativas de sua atuação!  

Todos indistintamente têm sua responsabilidade em caso de prejuízos causados, seja no 

plano da responsabilidade subjetiva ou objetiva.  

Chamo a atenção para a chamada “doutrina da proteção integral” na proteção das crianças 

(pessoas até 12 anos), adolescentes (de 12 a 18 anos) e idosos (com mais de 60 anos). 

Consiste essa teoria na EFETIVA responsabilização da família, da sociedade, do Estado, da 

comunidade e do indivíduo na proteção e prevenção dos riscos a essas pessoas 

merecedoras de cuidados especiais. Ouso também chamar a atenção para o conhecimento 

das leis especiais destinadas à proteção dos deficientes (ou como preferem alguns, 

portadores de cuidados especiais) físicos e mentais.  

Parece que essa teoria não passa de início de um discurso demagógico. Mais uma vez, ledo 

engano! Trata-se de poderoso instrumento normativo que permite o uso das chamadas 

“ações afirmativas” e “tutelas jurisdicionaios diferenciadas”, no âmbito individual ou até 

mesmo no plano coletivo ou preventivo, o que é muito mais eficaz.  

Mas quais direitos têm os idosos, afinal? Muita calma. Ninguém pretende aqui transcrever 

todo o Estatuto do Idoso. Fosse esse o objetivo, pediríamos ao editor o encarte de uma lei 

de presente – na íntegra - para todos. A idéia é justamente fornecer as armas mais 

poderosas: os princípios e as disposições gerais preliminares da lei!  
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Aos poucos, todos saberão que os idosos têm prioridade de atendimento, de tramitação de 

processos administrativos e judiciais, de transporte gratuito, de vacina gratuita, etc. O que 

mais interessa hoje é provocar a reflexão sobre os seguintes direitos: 

 

Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados 

às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Art. 2º O idoso goza 

de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros 

meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e 

mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e 

do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: I - atendimento 

preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados 

prestadores de serviços à população; 

II - preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas 

específicas; 
 

III - destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção ao idoso; IV - viabilização de formas alternativas de participação, ocupação 

e convívio do idoso com as demais gerações; V - priorização do atendimento do 

idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que 

não a possuam ou careçam de condições de manutenção. VI - priorização do 

atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, 

exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria 

sobrevivência; VII - capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de 

geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos; VIII - estabelecimento 

de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo 

sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento; IX - garantia de acesso à 

rede de serviços de saúde e de assistência social locais Art. 4º Nenhum idoso será 

objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou 

opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na 

forma da lei. § 1º É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do 

idoso. § 2º As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção outras 

decorrentes dos princípios por ela adotados.Art. 5º A inobservância das normas de 



 

Vox Forensis, Espírito Santo do Pinhal, v. 2, n. 4, Out/Dez. 2009 

 

51  

prevenção importará em responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da 

lei. Art. 6º Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer 

forma de violação a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha 

conhecimento. Art. 7º Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e 

Municipais do Idoso, previstos na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo 

cumprimento dos direitos do idoso, definidos nesta Lei. 

 

 

Por isso, é preciso que TODOS OS MUNICÍPIOS organizem – COM EFETIVIDADE E 

EFICÁCIA SOCIAL –, para dar cumprimento à lei, um “CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DOS IDOSOS”, nos moldes dos já existentes “conselhos municipais dos direitos 

da criança e dos adolescentes”, mantenedores dos Conselhos Tutelares. Noutra 

oportunidade, voltaremos a tratar do assunto.  

 

 

 

 


