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RESUMO:  

O presente artigo tem como objetivo analisar questões jurídicas relativas a proteção e ao 

direito dos idosos, a aplicabilidade dos princípios fundamentais previstos na Constituição 

Federal de 1988 e o Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, trazendo as submissões normativas 

que os amparam, em busca da integralização dessa temática ao cotidiano da população 

brasileira. Nesse sentindo, foram destacados princípios que norteiam a eficácia dos artigos de 

lei específicos, visando o cumprimento normativo baseados na Carta Maior, para que a 

aplicabilidade possa ser entendida, analisada e executada. Tem-se na questão hermenêutica a 

prerrogativa do entendimento da eficácia legal.  

PALAVRAS-CHAVE: Idosos. Princípios. Integralização. Aplicabilidade.  

 

ABSTRACT:  

This article aims to analyze legal issues related to the protection and the rights of the elderly, 

the applicability of the fundamental principles provided for in the Federal Constitution of 

1988 and the Statute of the Elderly, Law 10.741 / 2003, bringing the normative submissions 

that support them, in search of integrating this theme into the daily lives of the Brazilian 

population. In this sense, principles that guide the effectiveness of specific articles of law 
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were highlighted, aiming at normative compliance based on the Major Charter, so that the 

applicability can be understood, analyzed and executed. Hermeneutics has the prerogative of 

understanding legal efficacy. 

KEYWORDS: Elderly. Principles.  Payment.  Applicability. 

 

 

 

1. PROTEÇÃO AOS IDOSOS: ANÁLISE DO CUMPRIMENTO NORMATIVO 
  

As disposições abordadas nesse artigo, terão enfoque o posicionamento da 

legislação quanto ao direito dos idosos, fazendo um contraste com a evolução das 

constituintes e a criação de leis infraconstitucionais que fundamente com propriedade a 

proteção ao ancião de forma objetiva. À vista disso, trataremos a aplicabilidade e efetividade, 

no que tange o cumprimento normativo e preceitos estabelecidos pela sociedade. 

 

1.1. A PROTEÇÃO AOS IDOSOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

A evolução histórica das constituintes foi um marco fundamental para o 

desenvolvimento dos direitos dos idosos. Nos tempos passados a temática não era abordada 

com a devida importância, não havendo um olhar especial sobre o assunto na primeira 

Constituição promulgada após a Independência do Brasil.  

Partindo desse pressuposto, sabemos que o fundamento da Constituição 

Federal (BRASIL/1988) está estabelecido como base o direito à vida, que garante a toda e 

qualquer pessoa como prelúdio básico para a aplicabilidade dos direitos fundamentais e o 

princípio primordial, a dignidade da pessoa humana (BRASIL/1988, art. 1º, III). 

Como afirma Moraes (2019, p. 35), “o direito à vida é o mais fundamental de 

todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os 

demais direitos”. O que ratifica a afirmação mencionada na CF/1988 sobre a igualdade e sem 

qualquer distinção perante a lei, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à segurança, à 

igualdade, à liberdade e à propriedade, estimando os preceitos fundamentais no que se refere 

viver com dignidade e assegurados por condições básicas de sobrevivência.  

Diante disso, observa-se que num país onde a igualdade é estabelecida na Carta 

Magna, entendemos a importância de dar ênfase principalmente no que se refere aos anciões. 

No que diz respeito, tiveram grande contribuições ao longo da história do nosso país, de 

forma direita ou indiretamente, dando exemplos de sabedoria e garra, de forma que se deve ter 
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um direcionamento cuidadoso em relação ao zelo no final da vida, garantindo uma vivência 

de qualidade. 

Dessa forma, a sua primeira menção sobre os idosos foi na Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil, que foi outorgada em 16 de julho de 1934, se 

abstendo as demais de incluir como pauta a proteção do ancião no Brasil.  

Destinando-se a clareza dos fatos e afim de ir a fundo no artigo em questão, é 

de suma importância que possamos entender a fundo o que ocorreu nas constituintes seguintes 

e a evolução até chegar vigente da constituição atual. Sendo assim, segue abaixo a tabela com 

evolução das constituições que fizeram menção em seu texto qualquer tipo de benfeitoria aos 

idosos. 

 
Tabela 1 - Constituições que mencionam os direitos dos idosos (Brasil 1934 – 1988) 

 

Constituições A

no 

Legislação 

Constituição da 

República dos  

Estados Unidos 

Brasil 

1

934 

Trouxe em seu no título “Da Ordem Econômica e Social” a 

observância da instituição da previdência a favor da velhice. 

Proibindo também a diferença salarial em decorrência a idade, 

conforme as alíneas “a” e “h” do parágrafo primeiro do artigo 

121. 

Constituição do 

Estado Novo 

1

937 

Garantiu seguros da velhice no seu art.157, na alínea “m”. 

Constituição da 

República dos 

Estados Unidos do 

Brasil 

1

946 

Mencionou aspectos previdenciários a favor da velhice no seu 

art. 157, inciso XVI, no entanto, houve a proibição da 

diferença salarial por motivos de idade, previstos no art. 157, 

inciso II. 

Constituição da 

República         

Federativa do   

Brasil  

1

967 

Assim como a Emenda Constitucional nº 1 de 17 de outubro de 

1969, não trouxeram inovações, apenas no contexto do art. 

158, inciso XVI, que menciona o conteúdo previdenciário. 

Constituição da 

República  

Federativa do 

Brasil 

1

988 

Amplificou o direito dos idosos, não se limitando apenas no 

tema previdenciário, trazendo a acessibilidade e demandando 

de forma coesa. Trazendo a disposição em seus artigos: art.1º, 

III; art. 3º, IV; art. 5º; art. 7º, XXIV e XXX; art. 14, §1º, II, 

alínea “b”; art. 201, I, §7º, I e II; art. 203, I e V; art. 229 e art. 

230, §§1º e 2º. 
Fonte:  DA AUTORA, (2016). Disponível em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/46615/a-tutela-constitucional-da-pessoa-

idosa>. 
 

 

Tendo em conta as informações acima, somos capazes de ter a percepção do 

melhoramento das constituintes anteriores em relação a outorgada atualmente. Predispondo a 

isso, podemos perceber que a proteção ao ancião vem desde o início da Constituição Federal 

http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/46615/a-tutela-constitucional-da-pessoa-idosa
http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/46615/a-tutela-constitucional-da-pessoa-idosa
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de 1988, logo em seu art. 1º decretou o princípio da dignidade da pessoa humana como 

fundamento base primordial para o cumprimento normativo a Constituição Federativa do 

Brasil (BRASIL/1988, art. 1º, III). 

Mediante a isso, complementando e unindo o amparo ao idoso de uma forma 

especial, observando-se o tratamento igualitário e que dispõe uma garantia de vida sem 

distinção e de maneira digna, como prevê o art. 3º, em seu inciso IV, que diz “promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação”. Mesmo o rol não sendo especificamente direcionado aos idosos e abordado 

de forma genérica, garante a prevenção de seus direitos de forma democrática e sem 

descriminação por idade, sendo a dignidade humana princípio essencial e fundamental para a 

compatibilidade com os demais princípios. 

Para Pinho (2015), a violação de um princípio é algo bem grave, sendo mais 

que apenas uma violação de um texto de lei. Como disciplina, 

 

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir a 

uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica 

ofensa não apenas a um específico mandamento 

obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais 

grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade [...] 

representa insurgência contra todo o sistema, subversão 

de valores fundamentais (MELLO, 2000, p.53). 

  

Sobre o prisma no caput do art. 5º, da Constituição Federativa do Brasil 

(1988), que todos são iguais perante a lei, de forma que nenhum tipo de descriminalização 

possa ocorrer, apartando qualquer risco de não cumprimento da lei no que relaciona a 

proteção dos idosos. Conforme foi mencionado acima, a Constituição Federal de 1988 prevê a 

inviabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, de modo 

que, por mais que a velhice chegue o direito não acaba ou diminui, sendo o ancião portador 

dos mesmo direitos e garantias dos demais grupos populacionais. 

Ao que se refere os direitos sociais, que está disposto no Capítulo II da Carta 

Magna, especialmente tratando das relações dos trabalhadores, sejam eles nos âmbitos 

urbanos ou rurais, constituem melhorias nas condições sociais, que atingem principalmente o 

sistema previdenciário diante da proteção aos idosos, fazendo menção a aposentadoria (art. 7º, 

XXIV). 
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A fim de proclamar mais uma vez a igualdade, reforçando a aplicabilidade nas 

relações de trabalho, que entra em consonância ao princípio da igualdade (BRASIL, art. 5º, 

caput), o idoso não será alvo de descriminalização pela sua idade, como previsto no inciso 

XXX do art. 7º (BRASIL/1988), que estabeleceu a “proibição de diferença de salários, de 

exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”. 

Dessa forma, analisando o debate envolvendo o idoso em relação aos 

concursos públicos, discorre que 

 

A proibição genérica de acesso a determinadas carreiras 

públicas, tão somente em razão da idade do candidato, 

consiste em flagrante inconstitucionalidade, uma vez que 

não se encontra direcionada a uma finalidade acolhida 

pelo direito, tratando-se de discriminação abusiva, em 

virtude da vedação constitucional de diferença de critério 

de admissão por motivo de idade (CF, art. 7º, XXX), que 

consiste em corolário, na esfera das relações do trabalho, 

do princípio fundamental da igualdade (CF, art. 5º, caput) 

( MORAES 2019, p. 38). 

 

Uma vez que, não haverá discriminação perante o Estado ou empregadores, de 

forma que o inciso XXX do art. 7º (BRASIL/1988) seja resguardado, serão asseguradas vagas 

para o ingresso na carreira pública, salientando “as hipóteses em que a limitação de idade se 

possa legitimar como imposição de natureza e das atribuições do cargo a preencher” 

(MORAES, 2019, p. 38). Nos demais casos sempre predominará o princípio da igualdade nas 

relações empregatícias, como mencionado no artigo. 

Os direitos políticos atreitos no Capítulo IV, também ganharam notoriedade no 

que atinge os idosos, tornando facultativo o alistamento eleitoral e o voto aos maiores de 

setenta anos (art. 14, §1º, II, alínea “b”). Por isso, fica a critério do idoso o comparecimento 

para a realização do exercício do voto. 

Conforme exposto nos artigos anteriores da Constituição Federal (1988), 

percebendo a forma generalizada com que foram tratados os direitos dos idosos até o 

momento, predispondo o cumprimento do princípio da não discriminação. Por conseguinte, 

temos os dispositivos que expressam direitos específicos aos anciões, como afirma Silva 

(2005, p. 849-850), “vários dispositivos mencionam a velhice como objeto de direitos 
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específicos, como o do direito previdenciário (art. 201, I), do direito assistencial (art. 203, I) ”, 

que estão predispostos no título VIII da Constituição Federativa Brasileira de 1988 que 

aborda a Ordem Social.  

O Título VIII em seu Capítulo II enfatiza a seguridade social que vem legislar 

sobre os direitos pertencentes aos idosos, no teor do art. 194, caput (BRASIL/1988), “a 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social”. 

Numa análise profunda da seguridade social, de uma forma geral é importante 

o entendimento que,  

 

A Seguridade Social é um conjunto de ações destinadas a 

assegurar a saúde, previdência e assistência social. 

Engana-se quem pensa que é constituída apenas pela 

previdência. A Seguridade Social é um tripé: saúde, 

previdência e assistência social. Todos os entes da 

Federação (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) devem envolver-se com a sociedade na busca 

dos objetivos da Seguridade Social. O objetivo, aqui, é 

amparar, entre outros, o trabalhador na velhice, na 

doença e, enfim, em situações de desamparo, desalento e 

dificuldades. A Seguridade Social traz para a sociedade o 

exercício, nem sempre fácil, da fraternidade e 

solidariedade (PIRES, 2016, p.596). 

  

O autor deixa claro que, o conjunto da seguridade social não está apenas como 

ponto principal a assistência previdenciária, no que tange esse aspecto, percebemos que para a 

proporção de uma qualidade de vida com eficiência, o ancião precisa de uma conjunção de 

eficácia que assegura à saúde, previdência e assistência social. Por consequência, o conjunto 

destas três ações, garantirão a promoção de uma qualidade de vida, certamente mais eficaz e 

longínqua. 

Nos termos do art. 203 (BRASIL/1988), atenta que a assistência social deverá 

ser “prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social”, 

garantindo em seu inciso I, “a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
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velhice”. Dessa forma, fica expresso a preocupação do Estado no que discerne sobre as 

“minorias”, trazendo o inciso V do denominado artigo, a determinação do pagamento de um 

salário mínimo de benefício mensal ao idoso que comprovar “não possuir meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”. 

Com as diretrizes voltadas ao tratamento especial ao idoso, observa-se que, 

 

Da mesma forma que devem ser assegurados a todos os 

demais habitantes do Brasil o direito à educação, à saúde, 

ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à 

previdência social e à assistência aos desamparados, 

também esses direitos devem ser garantidos aos idosos 

(WOLKMER; LEITE 2003, p. 139). 

 

A Constituição Federativa do Brasil (BRASIL/1988) abordou sobre a 

reciprocidade entre pais e filhos, garantindo a obrigação moral da família no que corresponde 

a proteção na velhice, dispondo no art. 229 que, “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”. Ainda em sequência, o art. 230 instaura que, “a família, a 

sociedade e o Estado tem 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”, 

dando menção em de §1º que os programas de amparos aos idosos devem ocorrer 

preferencialmente em seus lares. 

Na redação do §2º do art. 230 (BRASIL/1988), narra que a garantia de 

gratuidade aos transportes coletivos públicos aos idosos com faixa etária maior que 65 anos 

idade, “tratando-se de norma constitucional de eficácia plena, que, por conseguinte, independe 

de qualquer complementação infraconstitucional” (MORAES, 2019, p.938). 

Embora toda citação envolvendo os direitos aos idosos na Carta Maior, mesmo 

em forma direcionada, não foi suficiente para suprir toda uma demanda, de forma que é 

preciso um cuidado singular. O que provocou a instigação da legislação brasileira ao 

surgimento da Política Nacional do Idoso, Lei nº 8.842/1994 e, posteriormente, o Estatuto do 

Idoso, Lei nº 10.741/2003, no qual abordaremos no próximo tópico.   
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1.2. O ESTATUTO DO IDOSO (LEI 10.741/03) 

 

Partindo pelos preconceitos estabelecidos na Constituição Federal Brasileira 

(BRASIL/1988), no qual foram abordados de forma direta e indireta, a garantia dos direitos 

aos idosos, dando sempre destaque para driblar a discriminação pela idade e a prevalência do 

princípio da dignidade da pessoa humana. Pressupondo a isso, a necessidade completar para a 

eficácia da aplicabilidade que, após várias organizações e mobilizações dos aposentados, 

pensionistas e idosos, deixou claro a insuficiência no plano infraconstitucional, a Política 

Nacional do Idoso, vigorada pela Lei nº 8.842/1994 (Camarano, 2013). Logo após, foi 

sancionado ao dia 1º de outubro de 2003, a Lei Ordinária nº 10.741, o Estatuto do Idoso, que 

veio dar destaque à diretrizes fundamentais ao resguardo do ancião. 

Portanto, é fundamental a funcionalidade da lei específica, tendo em vista que,  

 

Ao garantir atendimento preferencial, imediato e 

individualizado junto aos órgãos públicos e privados 

prestadores de serviços da população, viabilização de 

formas alternativas de participação, ocupação e 

convívio do idoso com as demais gerações, capacitação e 

reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e 

gerontologia e na prestação de serviços aos idosos, 

estabelecimento de mecanismos que favoreçam a 

divulgação de informações de caráter educativo sobre os 

aspectos biopsicossociais de envelhecimento e garantia de 

acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social 

locais, entre outras formas de prioridade à terceira idade, 

a nova legislação brasileira reconheceu, como se faz nos 

países europeus, o envelhecimento como um direito social, 

a ser devida e especificamente protegido (MORAES, 2019, 

p.935). 

 

O Estatuto normatizou direitos já abordados na Constituição (1988), de modo 

que, o enfoque se tornou garantias específicas voltadas ao idoso, no qual iremos explicitar os 

direitos fundamentais previstos no Estatuto. As especificações feitas foram propostas de 
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forma que, os amparos especiais mencionados na Carta Maior fossem complementados e 

supridos de forma constitucionalizada, a fim de ocasionar uma proteção direcionada ao grupo 

em estudo. 

Em seu primeiro artigo, o Estatuto vem demarcar a idade que tipifica a pessoa 

como idoso, utilizando o caráter biológico e caráter absoluto, para definir a pessoa de idade 

igual ou maior superior a 60 (sessenta) anos. Segundo FREITAS (2015, p.11), “o texto não 

diferencia o idoso capaz, que se encontra em plena atividade física e mental, do idoso senil ou 

incapaz, considerando-os, todos, sujeitos protegidos pela nova legislação, denominada 

Estatuto do Idoso”. 

Direcionando, o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral na legislação. Desse modo, a garantia da 

efetividade para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 

intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, (art. 2º, Lei 10.741/03). 

Como já mencionada no art. 230 (BRASIL/1988), o Estatuto do Idoso veio 

reforçar em ser art. 3º a responsabilidade da sociedade, da família, do Estado e também da 

comunidade, denominando a responsabilidade moral de amparo ao idoso como uma 

obrigação, dever de fazer e prestar assistência ao ancião. Mediante a isso, fica de fácil 

compreensão que,  

 

A sociedade também deverá desempenhar o seu papel, 

pois é dever de todos combater o preconceito, a 

discriminação, o abandono e a violência ao idoso, com 

isso desempenhará não só́ uma obrigação legal, mas, 

principalmente, moral. Do mesmo modo que à família e à 

sociedade, o texto conferiu em último lugar as atribuições 

de amparo aos idosos ao Poder Público. Caberá́ ao 

Estado a obrigação alimentar através do Sistema Geral 

da Previdência Social, ou de verbas dos serviços de 

assistência social. Portanto, o Estatuto do Idoso traz a 

afirmação da responsabilidade da família, da sociedade, 

da comunidade e do Estado para garantir direitos dos 

idosos, quais sejam o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao lazer, à dignidade, 

entre outros. Esses direitos, segundo dispõe a Lei, devem 
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ser assegurados com absoluta prioridade (RIBEIRO et al., 

2016, p.40). 

 

Podemos observar a inclusão da comunidade no rol do Estatuto que veio com 

intuito de dar observância ao amparo previsto em relações mais estreitas. Dessa forma, a 

proximidade de convívio faz com que o conhecimento dos problemas do idoso sejam mais 

assíduos, de modo a responsabilidade assistencial fica mais eficaz.  

No tocante, o art. 3º do Estatuto do Idoso, menciona o termo “com absoluta 

prioridade”, que vem dar ênfase ao papel do Estado, bem como programas assistenciais e 

políticas públicas que traz um acesso prioritário aos benefícios ao idoso. Referiu-se também, a 

obrigação da família na priorização do zelo ao idoso,  

 

Ainda se pode acrescentar aqui a força da Lei n. 

12.008/09 que alterou o art. 1.211-A do Código de 

Processo Civil. No caso vertente, priorizou-se a 

tramitação dos procedimentos judiciais em todas as 

instâncias para todas as pessoas com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos (VILAS BOAS, 2015,  p.06). 

 

No Capítulo I, do Estatuto do Idoso, assim como narra o caput do art. 5º da 

CF/1988, novamente vem fazer menção do direito à vida, que segundo Vilas Boas (2015, 

p.11) é “colocado como indisponível e oponível erga omnes, por excelência, a tal ponto que 

não se pode emitir qualquer enunciado tendente à sua supressão”. Portanto, “o 

envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social” (art. 8º, Lei 

10.741/03), como requisito constitucional é de suma importante a forma abordada em 

evidência, que estabelece como direcionamento para os demais direitos fundamentais. 

Estabelecida ao Estado a função de garantir a pessoa idosa a proteção de vida e 

à saúde (art. 9º, Lei 10.741/03), consequentemente, entende-se que, 

 

O direito à vida e à saúde, neste dispositivo legal, tem 

conotações singulares. Fala-se em políticas sociais 

públicas e estas vêm direcionadas para os idosos, de 

forma individualizada e privilegiada. Veja-se o tratamento 

especial referido no corpo do art. 34 do Estatuto, de olhos 
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no idoso de 65 (sessenta e cinco) anos que não disponha 

de meios para prover sua subsistência, assegurando-lhe o 

benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da 

Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. No parágrafo 

único do mesmo art. 34 (ainda no Estatuto) se abre um 

enorme campo de assistência ao não computar o benefício 

já concedido a qualquer membro de sua família. Também 

é de se considerar, para destaque, o atendimento 

preferencial ao idoso, especialmente nas áreas do Seguro 

Social. Aqui, voltaram-se os olhos à habilitação e à 

manutenção dos benefícios, exame médico pericial, 

inscrição de beneficiários, serviço social e setores de 

informações. É o que foi dito no art. 5º do Decreto n. 

1.948, de 3 de julho de 1996 (que regulamentou a Política 

Nacional do Idoso) (VILAS BOAS, 2015, p. 11). 

 

O art. 10 do Estatuto que tem em seu rol a garantia à pessoa idosa a liberdade, 

o respeito e a dignidade, “como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, 

individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis”. Conceitua (Silva, 2015, p. 233) 

que a “liberdade consiste na possibilidade de coordenação consciente dos meios necessários à 

realização da felicidade pessoal”. O direito à vida e à liberdade “são imprescritíveis, 

inalienáveis, insusceptíveis de qualquer restrição” (VILAS BOAS, 2011, p. 11).  Por 

conseguinte, o §1º ao §3º delimita dos direitos previstos no caput do art. 10 (Lei 10.741/03), 

especificando a designação de cada um. 

Ao capítulo III do Estatuto (Lei 10.741/03), o legislador ordinário veio fazer 

menção ao direito aos alimentos ao ancião, o art. 11 veio para reafirmar um dos fundamentos 

do Estado Democrático de Direito, o princípio da dignidade da pessoa humana. Por isso, “o 

dever de prestar alimentos funda-se na solidariedade humana e econômica que deve existir 

entre os membros da família e os parentes” (GONÇALVES, 2014).  

Dessa forma, disciplina que,  

 

Pode-se afirmar que a prestação alimentar é necessária e 

imprescindível ao ser humano em formação e que tal 
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situação cessa com a idade adulta, em regra. Contudo, em 

caráter excepcionalíssimo, “certas circunstâncias, sejam 

momentâneas, sejam permanentes, como a idade 

avançada, doenças, inabilitação para o trabalho ou 

incapacidade de qualquer outra espécie, podem colocar o 

adulto diante de uma impossibilidade de granjear os 

meios de que necessita para sua subsistência; daí, então, 

o problema da proteção que passa a ser-lhe devida”. A 

Lei n. 10.741/2003, com base na 1º Assembleia Mundial 

do Envelhecimento da Organização das Nações Unidas 

(ONU) em 1982 – a qual se utilizou do critério 

cronológico do calendário ocidental, definindo como 

idosa a pessoa com idade de 60 anos ou mais, nos países 

em desenvolvimento, entre eles o Brasil, e para os países 

desenvolvidos considera-se a pessoa idosa com idade 

igual ou superior a 65 anos –, disciplinou o direito à 

prestação alimentícia para os idosos que dela 

necessitarem. Os critérios para a fixação da prestação 

alimentícia estão contidos nos arts. 1.694 e 1.710 do 

Código Civil, bem como na Lei n. 5.478/68, isso porque a 

par- te final do art. 11 da Lei n. 10.741/2003 dispõe que 

“[...] serão prestados na forma da lei civil” (RIBEIRO et 

al., 2016, p.64). 

 

A lei teve o cuidado ao abordar sobre o direito à saúde, mesmo já aludidos na 

CF/1988, foram dispostos no Estatuto dentre os arts. 15 a 19, do Capítulo IV. Desse modo, é 

papel do Estado a priorização da saúde seja qual for o plano de governo, na mesma proporção 

que é da educação, em todos os seus níveis (VILAS BOAS, 2015). 

Por sua vez o § 2º do art. 15 veio dar disposição dizendo que, “ incumbe ao 

Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso 

continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, 

habilitação ou reabilitação”. Conseguinte, o art. 15, §3º veda a “discriminação do idoso nos 
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planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade”, ao que se entende 

que,  

 

A discriminação em face da cobrança de valores 

exorbitantes fazia com que muitas vezes o idoso, após 

pagar por décadas seu plano de saúde, acabasse por ter 

que abandoná-lo em face da falta de recursos financeiros 

para pagá-lo, o que se mostrava uma iniquidade e 

perversidade com os idosos (RIBEIRO et al., 2016, p.79). 

 

Quantos as garantias fundamentais sobre o direito à educação, cultura, esporte 

e lazer (Capítulo V, Lei n. 10.741), o caput do art. 21 veio dando alusão que, “o Poder 

Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação”. Mediante a isso, leciona que 

“faz parte das ações governamentais, na implementação da política de atendimento, a 

obrigação de propiciar ao idoso, na área da educação, inicialmente, várias modalidades de 

procedimentos”, (VILAS BOAS, 2015, p. 41). Porém, infelizmente a realidade é um índice 

altíssimo de idosos analfabetos, sendo a região do Nordeste a mais afetada, que segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 38% da população de 60 

anos ou mais, mal sabem escrever o próprio nome. 

Para a preservação da cultura, um dos objetos estudo na nossa pesquisa, a 

Política Nacional do Idoso (Lei 8.842/94) veio dar alusão em seu art. 10, VII, “d”, que a 

“valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e habilidades do idoso aos 

mais jovens, como meio de garantir a continuidade e identidade cultural”. Assim, “todos esses 

adereços existem com vistas a integrar o idoso no seio social e na vida moderna”, (VILAS 

BOAS, 2015, p. 41). 

Visando promover a integração social do idoso quanto a cultura e lazer, o art. 

23 veio para impulsionar, tendo em vista que, “ será proporcionada mediante descontos de 

pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, 

esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais”, assim, 

assegurando e estimulando a pessoa idosa ter acesso a arte brasileira. 

As disposições previstas no Capítulo VI, abordaram sobre o assunto da 

profissionalização e do trabalho, descritos em seus arts. 26 a 28, que veio dando confirmação 

a direitos já designados pela Constituição Federal de 1988 (art.7º, XXX). O art. 26 dispôs que, 

“O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, 
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intelectuais e psíquicas”, logo após do art. 27 veio para complementar tratando-se da 

“discriminação e a fixação de limite máximo, inclusive para concursos, ressalvados os casos 

em que a natureza do cargo o exigir”. 

Se tratando da previdência social e à assistência social que estão especificados 

nos Capítulos VII e VIII, ilustram quem,  

 

A Carta Magna, ao tratar da Ordem Social, estabeleceu 

suas disposições e nomeou-as com suporte no primado do 

trabalho, e como objetivo, o bem-estar e justiça social. A 

Seguridade Social, como parte da Ordem Social, é gênero 

onde a Previdência Social e a Assistência Social são 

espécies. A Saúde, também como espécie de Seguridade 

Social, tem suas características próprias e avança de 

acordo com o crescimento político-econômico do País. 

Portanto, Previdência Social e Assistência Social são 

filhas de uma mesma mãe: a Seguridade Social (VILAS 

BOAS, 2015, p. 59). 

 

Dessa forma, os dispositivos do art. 29 vem assegurar “os benefícios de 

aposentadoria e pensão do Regime Geral da Previdência Social observarão, na sua 

concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais 

incidiram contribuição”, tendo em vista que, os idosos a partir de 65 anos que não tem 

condições de sobrevivência e nem amparo familiar, estarão assegurados por um 

benefício mensal de um salário mínimo, vigente na época (Lei Orgânica da Assistência 

Social de nº 8.742/1993, art. 2º, inciso I, alíneas “a” e “e”). 

Também previsto em lei o direito a habitação, que discorre em seus arts. 37 e 

38, assegurando o direito “à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou 

desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição 

pública ou privada”. É de fácil percepção que,  

 

Socorro, dignidade e bem-estar são condizentes com o 

direito à moradia digna. Todas as prestações referidas 

formam uma dívida da família, da sociedade e do próprio 
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Estado. O art. 230 da Constituição Federal focalizou 

essas obrigações e as entregou à família, em primeiro 

lugar, depois à sociedade e finalmente ao Estado. Ora! 

Estado e sociedade se confundem na mesma pessoa. Todo 

custo para o Estado é pago pela sociedade, ela existe de 

fato e o Estado é uma mera ficção1 ou uma figura 

imaginária, artificial, criada apenas para organizar a 

sociedade e conduzi-la (quase sempre para controlá-la). E 

quem é a sociedade? Nada mais é do que a reunião das 

pessoas agrupadas em famílias. Por fim, realmente quem 

paga a conta é a família, seja a do idoso ou de algum 

outro, mesmo que não diretamente pelo seu próprio 

núcleo familiar (VILAS BOAS, 2015, p. 73). 

 

Por fim, fechando os direitos fundamentais mencionados no Estatuto do Idoso 

(Lei 10.741/03), a última prevenção assegura na legislação ordinária, no que tange os direitos 

fundamentais, tratando-se do transporte ao idoso (Capítulo X, arts. 39 ao 42). Por isso, 

“relacionada com o direito de liberdade e de participação na comunidade, a gratuidade dos 

transportes públicos coletivos garante ao idoso a manutenção de sua autonomia, de seu direito 

de locomoção e de seu direito de ir e vir”, veio a reafirmação de um direito já previsto no art. 

230, § 2º (BRASIL/1988), confirmando o benefício da gratuidade do transporte ao ancião. 

O art. 39 do Estatuto prevê que os maiores de 65 anos possam ter “gratuidade 

dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos”, a doutrina disciplina que, 

 

Essa previsão fez com que o Estatuto, por um lado, 

concedesse interpretação mais extensiva ao atual 

entendimento jurisprudencial, ao prever a gratuidade nos 

transportes semiurbanos, que podem ser entendidos como 

abrangendo as áreas metropolitanas e o transporte zona 

urbana-zona rural, até então excluídos pelos julgados 

paulistas; porém, por outro lado, em seu art. 40, a nova 

legislação adotou interpretação mais restrita daquela que 

entendemos adequada e, consequentemente, 

https://jigsaw.vitalsource.com/books/978-85-309-6510-5/epub/OEBPS/Text/pa2ch9.html#pt2fn1
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inconstitucional, pois restringiu a gratuidade do 

transporte intermunicipal e interestadual, reservando 

somente duas vagas gratuitas por veículo para idosos com 

renda igual ou inferior a dois salários mínimos e desconto 

de 50%, no mínimo, no valor das passagens, para os 

idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual 

ou inferior a dois salários mínimos (MORAES, 2019, 

p.893). 

 

Não obstante, o Título II do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) veio reiterar os 

direitos fundamentais já mencionados no Constituição Federal de 1988, de forma que o 

Estatuto veio ratificando e dando ênfase aos direitos que abrangiam a proteção aos idosos, 

para que, a promoção desses direitos seja garantida e o amparo ao ancião possa acontecer nas 

vias de fato. De modo que, “é por meio da garantia desses direitos e da proteção integral 

prevista na mesma lei que o Estado busca assegurar, sob vários aspectos, a parcela da 

população abrigada pela legislação especial ora comentada” (RIVA, 2013, p. 748). Portanto, a 

validação do Estatuto veio para abraçar e dar seguridade a pessoa idosa, que tanto beneficiou 

a evolução do país. 

 

1.3. A LUTA PELA PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS E 

APLICABILIDADE NA SUA LEGISLAÇÃO 

Por muitos anos, as pessoas idosas foram ignoradas diante de uma sociedade 

que não valoriza o papel do ancião no desenvolvimento do nosso país. Visto como um grupo 

decadente e impossibilitado de fazer atividades que possam trazer benfeitorias ao Estado, a 

pessoa idosa foi considerada por muitos, como um indivíduo sem importância que perdeu o 

seu valor com o passar dos anos. 

O envelhecimento é algo inevitável, de forma que no Brasil os números vêm 

crescendo rapidamente. De acordo com os dados referente ao ano de 2018, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), “o número de idosos vai ultrapassar o 

de jovens em 2031, quando haverá 42,3 milhões de jovens (0-14 anos) e 43,3 milhões de 

idosos (60 anos e mais) ”, desse modo, “no ano de 2055, as projeções do IBGE indicam o 

montante de 34,8 milhões de jovens (0-14 anos) e de 70,3 milhões de idosos (60 anos e mais) 

”, (UNISINOS, 2018, on-line). 
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Gráfico 1 – Números de jovens (0-14 anos) e de idosos (60 anos e mais e Índice de Envelhecimento 

(IE) Brasil (2000-2060) 

 

 

Partindo dessa hipótese, a evolução história dos direitos as pessoas idosas, 

estudado anteriormente, percebemos que mesmo com o avanço das constituintes e a outorga 

da Lei Orgânica (Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003) há um déficit na realização no que se 

refere a promoção da proteção aos idosos. De forma que, a garantia desses direitos 

fundamentais, precisam sair do papel e ser efetivados com intuito de sanar as dificuldades 

enfrentadas na sua aplicabilidade, na qual são estabelecidas pelas políticas públicas de 

inclusão. 

Com um olhar crítico, mediante as informações já abordadas, podemos 

perceber a discrepância da legislação e da aplicabilidade que, deparamos com a previsão legal 

preparada para o amparo do idoso, mas nas vias de fato a sua eficácia tem deficiências. De 

modo que podemos entender que,  

 

A humanização da proteção integral do idoso se efetiva 

não só com a previsão, mas sim com a concretização dos 

direitos e garantias fundamentais. Os direitos da pessoa 
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idosa encontram-se bem amparados pela legislação 

brasileira atual, encontrando barreiras no que diz 

respeito à efetivação do seu objetivo final. Há uma 

defasagem entre a legislação e a realidade, que somente 

será superada a partir da implementação de políticas 

inclusivas, isto é, de inserção do idoso no seio social 

(LIMA; XAVIER, 2014). 

  

A pessoa de mais idade ainda sofre um preconceito, dessa maneira o 

cumprimento do princípio de igualdade (BRASIL/1988) e a tutela constitucional igualitária a 

todos, perde seu efeito diante de uma sociedade egocêntrica e capitalista, onde o intuito fica 

na parte mais jovem da população, que na percepção de muitos podem promover benefícios 

futuro ao crescimento estatal. Nesse sentindo, a integração entre Estado, sociedade e família, 

na incorporação social do idoso é importantíssima, pois conscientizará a sociedade para que a 

união de um todo venha em auxílio na eficácia do amparo de forma real. 

Acerca disso, podendo chegar ao entendimento que,  

 

Assim, muitos desafios ainda precisam ser enfrentados 

para que a imagem negativa e enraizada historicamente 

acerca da velhice seja superada. É necessário um 

engajamento entre as diversas instituições no sentido de 

promover o respeito aos valores da pessoa idosa, 

enquanto indivíduos transmissores de sabedoria, 

conhecimentos e experiências. Ademais, a concretização e 

efetivação dos direitos do idoso, além de ser uma tarefa 

jurídica e política, é uma atividade cultural e educativa 

(LIMA; XAVIER, 2014). 

 

A respeito disso, entende-se que precisa haver uma desconstrução no 

paradigma que relaciona o idoso como um objeto descartável e tirar essa imagem enraizado 

de desvalorização, para que possamos dar lugar a uma perspectiva admirável e respeitosa que 

precisa ser dada ao ancião, que por sua vem traz um exemplo de sabedoria e edificação para 

os outros indivíduos. 
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Embora a velhice seja considerada o fim da vida, como algo decadencial e de 

importância simples é fundamental que tenhamos a inteligência que todos passaremos por 

essa etapa de vida e serão futuras pessoas que necessitarão de amparo jurídico, social e moral. 

Desse modo, podemos chegar ao fato que, 

 

A velhice é um fenômeno heterogêneo por excelência. 

Basta analisar o cenário que circunda o observador para 

se constatar que há velhos ricos e velhos pobres; velhos 

com família e velhos sem família; velhos com poucos 

problemas de saúde e velhos com muitos problemas de 

saúde; velhos vítimas de violência e velhos que não são 

vítimas de violência; velhos que vivem com suas famílias e 

velhos que vivem em instituições asilares e, muitas 20 

vezes, até nas ruas pedindo esmolas; velhos com idade 

muito avançada e velhos ainda mais jovens, se 

comparados aos que já acumulam muitos anos, enfim, a 

velhice propõe um cenário de grande riqueza de 

percepção. Todas essas condições em que se encontram as 

pessoas com muitos anos acumulados impõem formas 

diferentes de vida, decorrentes de dificuldades muitos 

específicas. Em sendo assim, as ações da sociedade e do 

Estado devem ser desenvolvidas no sentido de ajudar os 

velhos a enfrentarem de modo adequado essas 

dificuldades (VALMORBIDASTEPANSKY; COSTA 

FILHO; MULLER, 2013). 

 

Por esse ângulo vemos que, o maior obstáculo a ser enfrentado é o 

reconhecimento que o ancião necessita de auxílio, de forma que os preceitos estabelecidos 

para que “ a politização do cidadão brasileiro para incluir entre os seus anseios, o direito à 

velhice com dignidade, o direito às políticas de assistência, e o direito à promoção do 

envelhecimento ativo ao longo de todo o ciclo da vida” (LIMA E XAVIER, 2014). Portanto, 

os paradigmas sociais referentes a opressão da sociedade ao idoso, devem ser destituídos para 

que possa haver uma conscientização de que comportamentos que violem os direitos 

fundamentais dos idosos passem ser enaltecidos e não desvalorizados. 
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme salientado no decorrer desse artigo, o princípio da dignidade da 

pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III, da CF 1988, constitui como o principal e 

fundamental princípio dos direitos aos idosos, como será o objeto de estudo abordado nesse 

trabalho. Desse modo, esse princípio vem como base para instituir a proteção ao ancião com 

igualdade declarando a qualquer indivíduo coberto pela nossa Constituição (BRASIL/1988). 

A dignidade humana tem um papel primordial nos parâmetros da filosofia, cuja 

a visão de determinados pensadores inovadores como Cícero, Pico Della Mirandola e 

Immanuel Kant, construíram uma visão de antropocentrismo, tratando o ser humano de forma 

centralizada no universo, de forma que, a percepção e capacidade singular de cada em ter um 

entendimento e uma moralidade particular na escolha do seu destino (BARROSO, 2014). 

Sobre os preceitos do Jurista Luís Roberto que defende que a dignidade 

humana, 

 

Tendo suas raízes na ética, na filosofia moral, a dignidade 

humana é, em primeiro lugar, um valor, um conceito 

vinculado à moralidade, ao bem, à conduta correta e à 

vida boa. Ao longo do século XX, principalmente no 

período após a Segunda Guerra Mundial, a ideia de 

dignidade humana foi incorporada ao discurso político 

das potências que venceram o conflito e se tornou uma 

meta política, um fim a ser alcançado por instituições 

nacionais e internacionais. Não é difícil perceber, nesse 

contexto, a dupla dimensão da dignidade humana: uma 

interna, expressa no valor intrínseco ou próprio de cada 

indivíduo; outra externa, representando seus direitos, 

aspirações e responsabilidades, assim como os correlatos 

deveres de terceiros. A primeira dimensão é por si mesma 

inviolável, já que o valor intrínseco do indivíduo não é 

perdido em nenhuma circunstância; a segunda pode 

sofrer ofensas e violações (BARROSO, 2014, p. 61). 
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Destarte, percebemos a notoriedade desse princípio nos termos da história do 

desenvolvimento humano perante a sociedade que, sem dúvida é imprescindível para sua 

sapiência como indivíduo regado de direitos que assegurem essa intelectualidade moral. De 

fato, fica claro que a dignidade humana preceitua muitos aspectos, como a política, a religião, 

a filosofia e o direito. 

O valor intrínseco que vem consolidando a dignidade da pessoa humana é “no 

plano filosófico, o elemento ontológico da dignidade humana, ligado à natureza do ser” 

(BARROSO, 2014), dessa forma, entende-se que, 

 

O valor intrínseco é oposto ao valor atribuído ou 

instrumental, porque é um valor que é bom em si mesmo e 

que não tem preço. A singularidade da natureza humana é 

uma combinação de características e traços inerentes que 

incluem inteligência, sensibilidade e a capacidade de se 

comunicar. Há uma consciência crescente, todavia, de que 

a posição especial da condição humana não autoriza 

arrogância e indiferença em relação à natureza em geral, 

incluindo os animais irracionais, que possuem a sua 

própria espécie de dignidade. Do valor intrínseco do ser 

humano decorre um postulado antiutilitarista e outro 

antiautoritário (BARROSO, 2014, p.76). 

 

Diante do que menciona o autor, em termos jurídicos o valor intrínseco origina 

um conjunto de direitos fundamentais, tais como o direito à vida, a igualdade perante a lei e 

na lei e a integridade física e psíquica. Assim, pelos fundamentos do princípio da dignidade da 

pessoa humana (BRASIL/1988) que por sua vez vem para dar cobertura aos direitos 

mencionados, resguardando na prevenção a valorização do indivíduo regados de direito na 

sociedade contemporânea.  

Adentrando a promoção da proteção a pessoa idosa, o princípio da dignidade 

da pessoa humana (BRASIL,1988) aplica-se como justificativa moral, no que tange o 

funcionamento jurídico-normativo dos direitos fundamentais. De modo que, a dimensão 

ocasionada por este, embora os princípios constitucionais desempenhem diferentes papel no 

ordenamento jurídico, não deve ser discutido entre outros princípios, notando a sua 

prevalência quando se trata da humanização de direitos ao ancião. 
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Decerto, o envelhecimento não é uma etapa fácil para o enfrentamento, os 

aspectos físicos, a necessidades de cuidados especiais e o esquecimento social são grandes 

conflitos enfrentados pelo ancião. Não obstante, podemos enfatizar que,  

 

Pode-se afirmar que com a aproximação da velhice, 

mudanças ocorrem tanto no ritmo corporal, na energia 

física, psíquica, como também na saúde. Com isso, surgem 

doenças que provocam depressão, declínio do interesse 

sexual, ansiedade, medo, insegurança, que exigem ações 

articuladas entre os familiares e o Poder Público, pois 

ambos têm o dever de assegurar o bem-estar desses 

indivíduos/cidadãos. Nesse sentido, o grande desafio da 

defesa da dignidade e bem-estar do idoso fundamenta-se 

na responsabilidade das famílias em estabelecer elos 

geracionais e culturais que possibilitem um convívio 

harmonioso, oferecendo oportunidades para que o idoso 

possa sentir-se parte integrante da família (GOTTERT; 

ARGERICH, p.162). 

 

Diante disso, compreende-se que o princípio da dignidade da pessoa humana 

(BRASIL,1988) é primordial para o cumprimento normativo da proteção a pessoa idosa, para 

que eles sejam tratados de forma igual e resguardados de direitos como qualquer outro 

indivíduo/cidadão, há uma velhice digna e respeitosa. Portanto, o amparo social, estatal, 

familiar é fundamental para a realização correta da legislação de forma que os amparos não 

sejam promovidos apenas em artigos de lei, mas que passe a ter efetividade em sua 

aplicabilidade na sociedade. 
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