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RESUMO 

 

 

O reconhecimento dos direitos fundamentais dos idosos, bem como de sua força 
normativa representam uma conquista que foi adquirida através dos tempos, muito 
disso devido ao aumento na perspectiva de vida dos idosos no país e no mundo. A 
despeito disso, visa esta dissertação abordar a tutela de amparo ao idoso na ordem 
jurídica brasileira, demonstrando os principais atores de proteção e promoção dos 
direitos fundamentais dos longevos. Além disto, evidenciar o papel da família, da 
sociedade e do Estado na concretização destes direitos, bem como a função do 
Judiciário na concretização do direito fundamental à saúde do idoso. Para tanto, 
tendo em vista o aumento no desrespeito dos direitos fundamentais dos idosos, bem 
como a falta de efetividade de suas normas, é que busca-se nesta dissertação 
mostrar a importância de se fazer cumprir as normas constitucionais e 
infraconstitucionais de proteção aos longevos. É imperioso ressaltar a necessidade 
do aperfeiçoamento de suas normas que visem a garantir-lhes uma velhice digna. 
Ressaltam-se as suas conquistas normativas e a necessidade de sua efetivação, 
bem ainda visa abordar os principais entraves em relação aos direitos dos idosos no 
campo jurisprudencial. Em verdade, o direito a uma velhice digna acontece como 
consequência da conjuntura mundial hodierna, onde o aumento na expectativa de 
vida já é uma realidade. Diante disto, sendo este, um fenômeno de relevante valor 
social, político e jurídico, é que também pretende-se mostrar o tratamento vivenciado 
pelos idosos no campo jurídico, visto receber uma atenção especial do Direito. A 
Constituição Federal de 1988 consagra logo em seu artigo primeiro, como um dos 
fundamentos da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. 
Também disciplina em seu artigo 6ª os direitos sociais como a assistência aos 
desamparados e no art. 230, que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de 
amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, 
defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Já no 
campo infraconstitucional o Estatuto do Idoso- Lei 10.741/03 visa regular de maneira 
específica os direitos dos idosos. No mais, não pretende essa dissertação esgotar o 
tema, visto a complexidade que o requer, mas mostrar à necessidade de se cumprir 
as normas destinadas a garantir ao idoso uma velhice digna, de maneira que o 
núcleo intangível dos direitos fundamentais do idoso não reste desnaturado, já que 
compõe aquilo que se denomina de patamar civilizatório mínimo. Isso, como forma 
de resgatar a sua cidadania, bem como o respeito ao princípio constitucional da 
igualdade, da equidade e da dignidade da pessoa humana. 
 
 
Palavras-chaves:– Direitos Fundamentais – Idoso – Cidadania – Judiciário.  



 

 

ABSTRACT 

The recognition of the fundamental rights of the old, as well as its normative force 
represent an achievement that was acquired through the ages, much of it due to the 
increase in life expectancy of the old in the country and the world. Regardless, this 
dissertation aims to address the tutelage of support to the old in the Brazilian legal 
system, showing the main actors of protection and promotion of fundamental rights of 
the oldest old. Furthermore, highlight the role of family, society and the state in 
realizing these rights, as well as the role of the judiciary in achieving the fundamental 
right to health of the old. Therefore, in view of the increase in the disregard of 
fundamental rights of the old, as well as the lack of effectiveness of its standards, we 
seek in this thesis is to show the importance of enforcing the constitutional and infra 
protection to oldest. It is imperative to emphasize the necessity of improving their 
standards aimed at guaranteeing them a dignified old age. We emphasize their 
achievements regulations and the need for its implementation, and also aims to 
address the main barriers to the rights of the old in the field of jurisprudence. In fact, 
the right to a dignified old age happens as a result of today's global environment, 
where the increase in life expectancy is already a reality. Given this, and this is a 
phenomenon relevant social, political and legal, we also seek to show is that the 
treatment experienced by older people in the legal field since receiving special 
attention from the law. The Constitution of 1988 enshrines in its first article soon, as 
one of the foundations of the Federative Republic of Brazil, the dignity of the human 
person. Also discipline in its article 6 the social rights such as assistance to the 
destitute and art. 230, the family, society and the state have a duty to assist the old, 
ensuring their participation in the community, defending their dignity and well-being, 
and ensuring the right to life. Already in the field infra Old Statute Law 10.741/03 
aims to regulate in a specific manner the rights of the old. At most, this essay is not 
intended to be exhaustive, given the complexity that requires, but to show the need 
to meet standards designed to ensure the old a dignified old age, so that the 
intangible core of fundamental rights of the old no remaining denatured behold, 
compose what is called the minimum level of civilization. This, as a way to rescue his 
citizenship, and respect the constitutional principle of equality, fairness and human 
dignity.  

 

Keywords:– Fundamental Rights – Old – Statute – Judiciary.  
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi inspirado a partir da convivência com pessoas longevas, 

que frequentemente relatam as dificuldades por que passam em diversas situações 

do cotidiano. Portanto, sendo o envelhecimento populacional um fenômeno 

mundial1, no qual o Brasil faz parte, é que buscamos nesta dissertação trabalhar na 

perspectiva do Direito, visando atenuar, acompanhar e estudar os impactos 

ocasionados por esta mutação social.  

 Para explicar esta ascensão no envelhecimento, observam-se as 

seguintes colocações: em 1950, a esperança de vida, ao nascer, em todo mundo, 

aumentou em 19 anos. Atualmente, uma em cada dez pessoas tem 60 anos de 

idade ou mais; para 2050, a previsão é que seja de uma para cada cinco pessoas no 

mundo, em seu conjunto, e de uma para três, para o mundo desenvolvido.2 

Ainda, segundo as projeções, o número de pessoas com 100 anos de 

idade ou mais aumentará 15 vezes, passando de 145.000 mil pessoas em 1999 para 

2,2 milhões em 2050.3 

No mesmo ano de 2050, um quinto da população mundial será de idosos, 

refletindo em 2 bilhões de longevos, podendo ultrapassar a população de jovens 

com menos de 15 anos de idade, segundo estimativas da Organização das Nações 

Unidas (ONU). Além do que, segundo a ONU, nos próximos 10 anos, a população 

de pessoas com mais de 60 anos de idade aumentará em quase 200 milhões, 

superando a marca de 1 bilhão de pessoas com mais de 60 anos no mundo, e mais 

de 66% deles estarão vivendo em países como o Brasil, em desenvolvimento.4 

                                                 
1
Conforme dados trazidos pelo Instituto Brasileiro de geografia e Estatística ( IBGE), o 

envelhecimento é um fenômeno mundial, ou seja, o crescimento da população idosa, em números 
absolutos e relativos, está ocorrendo em um nível sem precedentes. Em 1950, eram cerca de 204 
milhões de idosos no mundo e, em 1998, ou seja, quase cinco décadas depois, esse contingente 
alcançava 579 milhões de pessoas, ou seja, um crescimento de quase 8 milhões de pessoas idosas 
por ano. In. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Perfil dos idosos 
responsáveis pelos domicílios do Brasil 2001/IBGE, Departamento de População e Indicadores 
Sociais. Rio de Janeiro, 2002, p.11-12. 
2
 Ibidem.,p.11. 

3
 Nesse sentido, ver: In. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002pidoso.shtm>. Acesso em 26 mar 12. 
4
 Verificar no relatório da ONU. Em uma década, mundo terá mais de 1 bi de idosos. Diário do 

Nordeste. Fortaleza, 02 de outubro de 2012. Disponível em: 
<http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1187888#diariovirtual>. Acesso em 02 out 
12. 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002pidoso.shtm
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Apesar desse aumento significativo, impende frisar primeiramente, quem 

vem a ser hoje considerado idoso5? No Brasil, será idoso quem tiver 60 anos ou 

mais de idade, homem ou mulher, nacional ou estrangeiro, urbano ou rural, 

trabalhador da iniciativa privada ou do serviço público, livre ou recluso, exercendo 

atividades ou aposentado, incluindo o pensionista e qualquer que seja a sua 

condição social.6  

Para tanto, segundo dados levantados pelo IPEA- ( Instituto de Pesquisa 

econômica e Aplicada) a população idosa no país em 2040 chegará a 27 % da 

população brasileira. E desses longevos a maioria serão mulheres e pessoas de 

baixa renda.7 

É através desse célere crescimento que o Brasil, no ano de 2025, 

chegará a ser o sexto país do mundo com o maior número de pessoas idosas, pelo 

menos segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).8 Além disso, já 

em 2050, a previsão é que o número de idosos triplique, passando de 21 milhões 

para 64 milhões de longevos. Por estas previsões, a proporção de pessoas mais 

velhas no total da população brasileira passaria de 10%, em 2012, para 29%, em 

2050.9 

Toda essa ascensão em relação ao crescimento populacional de idosos é 

um reflexo do avanço da ciência, não só pelo fato do prolongamento de vida dos 

doentes, mas por curar doenças consideráveis graves ou letais; bem ainda devido 

às políticas públicas de vacinação e de imunização, do acesso à informação e da 

consequente queda na taxa de natalidade nas famílias. Todas essas ações 

                                                 
5
 Registre-se que o legislador elegeu o critério cronológico para estabelecer quem seria considerado 

idoso para os efeitos da lei. 10.741/03. Apesar de a lei expressamente considerar idoso a pessoa 
com idade igual ou superior a 60 anos, é possível identificar que ela criou duas categorias de 
beneficiários: uma a quem atribuiu todos os direitos do estatuto, quais sejam os maiores de 65 anos, 
aos quais outorgou também a gratuidade nos transportes coletivos (art. 39) e o referido benefício do 
LOAS, e uma outra categoria, entre os 60 e os 65 anos, beneficiária dos direitos remanescentes . 
FELIX, Renan Paes. Estatuto do Idoso. Leis nº 8.842/94 e 10.741/03. 2ºed. Bahia. JusPodivm. 
2010. p.17.   
6
 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comentários ao Estatuto do Idoso. 2ª ed. São Paulo: LTr, 

2005.p.20. 
7
 Ibidem. p.11. 

8
 Constatar, IN: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível em 

<http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/datas/idoso/politica_do_idoso_no_brasil.html> Acesso em 25 abr 
12. 
9
 Verificar no relatório da ONU. Em uma década, mundo terá mais de 1 bi de idosos.Diário do 

Nordeste. Fortaleza, 02 de outubro de 2012. Disponível em: 
<http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1187888#diariovirtual>. Acesso em 02 out 
12. 

http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/datas/idoso/politica_do_idoso_no_brasil.html
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contribuíram para que ocorresse tal fenômeno na atualidade, ou seja, o mundo está 

envelhecendo, está se transformando em um mundo idoso. 

Com isso, é que ao mesmo tempo em que se observa tal realidade 

mundial e brasileira, podemos concluir que há um despreparo muito grande por 

parte da família, da sociedade e do Estado em enfrentá-la e compreendê-la. Não se 

percebe na sociedade como um todo um olhar humanista, de respeito e de 

consideração aos longevos. 

Dessa maneira, é que apesar dos esforços, ainda são inúmeras as 

chamadas condições marginalizantes, ou seja, as pessoas são segregadas não 

apenas em razão de deficiências intelectuais, motoras, sensoriais, funcionais e 

orgânicas, mas também por força de desvios de personalidade e de desvios sociais, 

problemas estes, decorrentes da idade avançada.10  

Contudo, podemos concluir que diante dessas limitações físicas e até 

mentais, por que não raro passam as pessoas idosas, os longevos acabam por 

adquirir alguma condição deficitária que acaba por provocar algum tipo de 

preconceito que ficará enraizado na sociedade, com causas mais profundas que as 

próprias condições deficitárias em si mesmas. 

De outra forma, a cultura a qual se está inserida, em nossa realidade é de 

culto ao corpo, da chamada “juventude eterna”, não existindo uma formação cultural 

e um preparo das pessoas para enfrentar de maneira digna o envelhecimento, a fim 

de compreendê-lo como acontecimento natural. Percebe-se como consequência 

dessa cultura “narcizista” em prol do corpo e da juventude eterna, o aumento das 

mais diversas formas de violência contra a pessoa idosa.11 

 Nesse sentido, considerando a atual cultura social de preconceito e 

desprezo ao idoso; do consumismo desenfreado de nossa sociedade, bem como 

dos graves índices de violência praticado contra os idosos, e ao mesmo tempo 

levando em consideração o aumento significativo desta população no Brasil, é 

                                                 
10

 MAZZILLI, Hugo Nigri. A pessoa Idosa e o Ministério Público. Disponível em: < http// 
www.mazzilli.com.br> Acesso em: 24 nov 10. 
11

 È importante estabelecer uma diferença entre a violência doméstica e a violência familiar. A 
primeira pode ser definida como aquela que ocorre no ambiente doméstico em que vive o idoso, onde 
esta inserido, não precisando ter como autores da agressão necessariamente familiares, mas, sim 
vizinhos cuidadores, ou, inclusive pessoas que trabalham em casa geriátrica e asilo.Já a violência 
familiar, pode ser entendida como aquela que é praticada por familiares de idoso, seus filhos, neto, 
bisneto, cônjuges, ou companheiros, dentre outras pessoas que possuem ligação familiar com esta 
pessoas idosa. Ver, a respeito, RITT, Caroline Fockink. , RITT, Eduardo. Estatuto do idoso: 
aspectos sociais, criminológicos e penais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p.18. 

http://www.mazzilli.com.br/
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imprescindível assegurar sua proteção e ao mesmo tempo a sua dignidade, a fim de 

garantir a efetivação dos direitos fundamentais dos idosos. Para tanto, pergunta-

se: a) Quais os obstáculos à efetivação dos Direitos Fundamentais do idoso, 

tendo em vista a sua positivação e o que se tem conseguido em termos de 

efetivação desses direitos: uma análise jurisprudencial? ; b) Qual o papel do 

Estado, da família e da sociedade como atores de promoção e proteção dos 

direitos dos idosos? ; c) O que o Legislativo tem feito como forma de atenuar 

os maus tratos e o abandono afetivo dos idosos, a fim de garantir-lhes uma 

velhice digna? ; d) Quem são os principais legitimados ativos para atuarem na 

proteção e promoção dos direitos fundamentais dos longevos?; e) Qual a 

importância que tem o Judiciário na concretização do direito fundamental à 

saúde da pessoa idosa?   

Estas são algumas perguntas imprescindíveis para se tentar entender 

alguns dos principais problemas vivenciados pelos idosos no Brasil. 

Portanto, feitas estas breves considerações acerca da realidade 

vivenciada pelos idosos no Brasil, impende mostrar, de maneira bastante resumida, 

o que já se tem feito na ordem jurídica brasileira como forma de atenuar essa 

realidade vivenciada pelos idosos. 

  No âmbito da Constituição Federal de 1988, o assunto foi abordado 

quando passou a garantir alguns direitos do idoso, conforme reza os arts. 3º, inciso 

IV, nos Capítulos I ao X do Título II e em seu Título VIII, relativo à Ordem Social; no 

Capítulo VII, que trata “Da Família, Da Criança, Do Adolescente e Do Idoso”, não 

trazendo em seu corpo a idade mínima estipulada para a pessoa ser considerada 

idosa, agindo de maneira bastante tímida.  

A partir do advento de nossa Carta Magna, o reconhecimento dos direitos 

da pessoa idosa vem evoluindo, apesar de ainda estarmos distante do ideal.  

No âmbito infraconstitucional, o primeiro instrumento legal em prol dos 

direitos dos idosos foi a Política Nacional do Idoso, ou seja, a lei. 8.842/98, que  

posteriormente, após alguns anos, originou-se o Estatuto do Idoso, lei 10.743/03. 

A partir daí, é que o Estatuto do Idoso começou a se tornar o principal 

instrumento de proteção dos direitos dos longevos, que como irá se perceber é um 

avanço em termos de legislação em prol dos idosos, bem como um avanço na 

história do País. Assim, conforme assevera Renan Paes Felix: “o Estatuto do Idoso 
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nada mais é do que uma decorrência do intuito de proteção da dignidade dos 

idosos”.12  

Além disso, foi somente com o advento do Estatuto Nacional do Idoso, 

que houve uma diminuição no distanciamento entre a lei e a realidade vivenciada 

pelos idosos, apesar de ainda existir pouca aplicabilidade desses direitos. 

É nessa ótica, de pouca efetivação dos direitos da pessoa idosa, que esta 

dissertação tem como escopo analisar e mostrar, através de um estudo doutrinário-

bibliográfico e jurisprudencial, a importância de se fazer cumprir as normas 

constitucionais, bem ainda o Estatuto do Idoso, a fim de garantir ao longevo uma 

velhice digna, bem ainda ressaltar o novo papel do Judiciário, ainda que 

subsidiariamente, na concretização dos direitos fundamentais da pessoa idosa. 

Assim, para atingir essa finalidade, fora desenvolvida pesquisa do tipo 

bibliográfica, de natureza qualitativa. No tocante aos objetivos a pesquisa se 

enquadra como explicativa, eis que analisa determinadas situações, utiliza-se de 

interpretações e propõe um modelo teórico a ser seguido, que, por sua vez, 

possibilitará um diagnóstico dos elementos que possibilitam, impedem, facilitam ou 

dificultam a promoção e proteção dos direitos fundamentais da pessoa idosa. No 

tocante à utilização dos resultados, a pesquisa se classifica como aplicada, não se 

restringindo a identificação de um problema, mas propondo uma solução a servir 

como norte.  

As referências históricas, bem como as referências estatísticas aparecem 

de forma incidental e na medida do indispensável para a exata compreensão do 

tema, sendo esta dissertação dividida em cinco capítulos. 

Inicialmente, é necessário fazermos uma breve explanação acerca da 

evolução histórica dos direitos humanos, partindo do período axial até a Declaração 

dos Direitos Universais de 1948, fazendo um paralelo de como a velhice, ou melhor, 

o idoso era visto durante o passar dos tempos.  

Posteriormente, daremos, menção à Teoria Geral dos Direitos Humanos 

Fundamentais, analisando a importância dos direitos fundamentais para com os 

longevos, salientando o período de inserção dos direitos fundamentais do idoso no 

campo das dimensões dos direitos humanos fundamentais, bem ainda analisaremos  

a suas características e a relativização dos seus direitos fundamentais. Além disso, 

                                                 
12

 FELIX, Renan Paes. op.cit., p.20. 
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daremos uma atenção especial à questão da dignidade da pessoa humana e a 

cidadania do idoso.  

 Após esta breve construção histórica, comentaremos acerca dos direitos 

sociais como categoria de direitos fundamentais dos idosos, fazendo uma breve 

análise histórica desses direitos de 2ª dimensão e a sua natureza jus fundamental, 

bem como abordaremos os pensamentos dos principais jus filósofos acerca da 

relação Constituição x sociedade. Tudo sob o enfoque dos direitos fundamentais do 

idoso. 

Partindo-se desses pressupostos, objetiva esta dissertação em seus 

capítulos IV e V mostrar o que o nosso ordenamento jurídico prevê como forma de 

garantia dos direitos fundamentais da pessoa idosa, evidenciando o papel do 

legislativo no combate aos maus-tratos e ao abandono afetivo de idosos, bem como 

relatar os principais legitimados ativos para atuarem na proteção e promoção dos 

direitos fundamentais dos longevos. Além disto, abordaremos a função do Judiciário 

brasileiro na concretização do direito fundamental à saúde da pessoa idosa, bem 

como enfatizar algumas conquistas dos direitos do idoso no campo jurisprudencial, 

como forma de efetivação dos seus direitos. 

Trata-se, pois, como o próprio tema está a indicar, da: Tutela de amparo 

ao idoso na ordem jurídica brasileira: os principais atores de proteção e promoção 

dos Direitos Fundamentais dos longevos. 

Por fim, é nesse contexto, que se constatará indubitavelmente a 

importância do tema, uma vez que, paulatinamente, a sociedade brasileira deixa de 

ser uma sociedade de jovens para, em curto ou médio prazo, tornar-se uma 

sociedade de pessoas maduras e longevas, sendo indispensável o amparo legal 

dado pelo Direito a esses cidadãos, a fim de evitar toda e qualquer forma de 

discriminação. 
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1   EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS E DA VELHICE 

Este capítulo tem como objetivo demonstrar, ainda que de maneira 

sucinta, a evolução histórica dos direitos humanos, fazendo um paralelo de como a 

velhice, ou melhor, o idoso era visto durante o passar dos tempos. Isso se faz 

necessário, para nos situarmos com a evolução e afirmação dos direitos até chegar 

à concepção de direitos humanos e fundamentais. Assim, iniciamos com o período 

axial até chegar à Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela 

Assembléia Geral das Nações Unidas da ONU, em 1948. 

 Feitas estas considerações, impende salientar que a preocupação com a 

velhice e com um possível rejuvenescimento existe desde a antiguidade e a forma 

de perceber o envelhecimento não foi única para todos os povos. Cada época 

detinha uma visão peculiar acerca do envelhecimento. Destarte, podemos fazer uma 

breve retrospectiva histórica e filosófica, sobre esse processo, considerando as 

épocas vivenciadas por estes personagens e as influências das suas civilizações. 

Ao realizar esta breve abordagem, não visa esta dissertação “esgotar” o 

assunto, mas apenas torná-la pertinente e necessária para que, após estas sucintas 

considerações, possamos refletir acerca da evolução do pensamento sobre o 

envelhecimento, além de entendermos que o ser humano idoso carece de uma 

atenção especial para com a promoção e proteção de seus direitos fundamentais.  

1.1 O período axial e a visão do idoso 

Os antecedentes mais remotos dos direitos humanos encontram-se 

consubstanciados no denominado período axial, onde se estabeleceram as 

diretrizes fundamentais em vigor até hoje, v. g., a igualdade. 

Nesse sentido, leciona Fábio Konder Comparato: 

[...] é a partir do período axial que, pela primeira vez na História, o ser 
humano passa a ser considerado, em sua igualdade essencial, como ser 
dotado de liberdade e razão, não obstante as múltiplas diferenças de sexo, 
raça, religião ou costumes sociais. Lançavam-se, assim, os fundamentos 
intelectuais para a compreensão da pessoa humana e para afirmação da 
existência de direitos universais, porque a ela inerentes.

13
 

                                                 
13

 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p.11. 
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Nesse período podemos dizer que houve um nascimento espiritual do ser 

humano, onde cada ser racional é dotado de valor próprio. 

Com isso, podemos citar alguns pensamentos sobre a velhice que 

permearam essa época: um oriental e outro ocidental. 

Em relação à civilização oriental, merece destaque a condição privilegiada 

do idoso, verificada na China, desde a Antiguidade até os dias atuais. Dois 

personagens filósofos e historiadores foram fundamentais para que essa percepção 

surgisse e perdurasse até os nossos dias, Lao-Tsé ( 604 a 531 a.C) e Confúcio ( 551 

a 479 a.C). O primeiro percebe a velhice como um momento supremo, de alcance 

espiritual máximo, comentando que ao completar 60 anos de idade, o ser humano atinge o 

momento de libertar-se de seu corpo através do êxtase de se tornar um santo. O segundo 

percebe a importância da velhice na base familiar. Para ele, a casa toda deve obediência 

ao ser humano masculino mais velho. A autoridade do patriarca mantém-se elevada 

com a idade e até mesmo a mulher, tão subordinada, na velhice, tem poderes mais 

altos do que os jovens masculinos, tendo influência preponderante na educação dos 

netos. Para Confúcio, a autoridade da velhice é justificada pela posse da 

sabedoria.14  

O mesmo dizia que, aos 60 anos o ser humano compreende, sem 

necessidade de refletir, tudo que ouve; ao completar 70 anos, pode seguir os 

desejos do seu coração sem transgredir regra nenhuma, dizia ainda que a sua maior 

ambição era que os idosos pudessem viver em paz e principalmente, que os mais 

jovens amassem esses seres.15 

Em relação à visão ocidental já se percebia um relacionamento entre 

jovens e anciãos, bem como pais e filhos. 

Nesse sentido, podemos citar um texto do filósofo Ptah-Hotep, que faz 

menção à velhice no Egito, vejamos: 

 

Quão penoso é o fim do ancião! Vai dia a dia enfraquecendo: a visão baixa, 
seus ouvidos se tornam surdos, o nariz se obstruí e nada mais pode cheirar, 
a boca se torna silenciosa e já não fala. Suas faculdades intelectuais se 
reduzem e torna-se impossível recordar o que foi ontem. Doem-lhe todos os 
ossos. A ocupação a que outrora se entregara com prazer, só a realiza 

                                                 
14

 Ver nesse sentido: SANTOS, Silvana Sidney Costa. Envelhecimento: visão de filósofos da 
antiguidade oriental e ocidental. Disponível em < 
http://www.miniweb.com.br/cantinho/3_idade/artigos/PDF/visao_filosofica.pdf>. Acesso em: 21 ago 
12. 
15

 Ibidem. p.9-14. 

http://www.miniweb.com.br/cantinho/3_idade/artigos/PDF/visao_filosofica.pdf
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agora com dificuldade e desaparece o sentido do gosto. A velhice é a pior 
desgraça que pode acontecer a um homem.

16
 ( Grifei-os) 

 

Os versos de Ptah-Hotep mostram a face cruel do processo de envelhecimento, 

comentando a velhice de um modo pouco favorável, desolado e até depressivo. 

Já em um diálogo ocorrido entre Sócrates e Céfalo, podemos encontrar 

outro significado acerca da velhice, in verbis: 

 
Céfalo convidou Sócrates para visitá-lo, desculpando-se por não ir procurá-
lo, pelo fato de estar velho e ser difícil sair de casa. Queria conversar com o 
amigo, pois para Céfalo: 'quanto mais amortecidos ficam os prazeres do 
corpo, mais crescem o deleite e o prazer da conversação'. Sócrates aceitou 
o convite, respondendo que lhe agrada muito conversar com pessoas de 
mais idade, que já tinham percorrido um caminho que ele teria que 
percorrer. Assim, deu-se o início da conversa, quando Sócrates perguntou a 
Céfalo, como ele, já velho, sentia-se ao atingir a fase que os poetas 
chamavam de 'o limiar da velhice'. Céfalo respondeu que muito bem, pois a 
triste cantilena, evocada por muitos, responsabilizando a velhice por todos 
os males, para ele era decorrente da própria vida e não da idade 
avançada.

17
 

Neste trecho podemos concluir a importância que era para Sócrates de 

se relacionar com pessoas de mais idade, além de evidenciar a dificuldade 

encontrada por Céfalo nesta nova etapa de sua vida. 

 Na compreensão platônica sobre a velhice, posta na boca de Sócrates, 

apresenta os seguintes argumentos: 1) Sócrates tem prazer em conversar com 

pessoas de idade bastante avançada; 2) os velhos são como viajantes que foram à 

frente dos mais novos percorrer um caminho que talvez os novos tenham de 

percorrer; 3) da experiência dos velhos serve para informar aos mais novos sobre as 

características destes caminhos, se ela é lisa e fácil ou áspera e cheia de 

dificuldades.18 

Já Aristóteles diverge totalmente do pensamento de Sócrates e Platão em 

relação ao envelhecimento. Ele achava que uma boa velhice era aquela em que o 

ser humano não apresentasse enfermidades. Na verdade, sua visão de ser idoso 

era deprimente, ele os considerava reticentes, excitantes, lentos, possuidores de 

                                                 
16

 BEAUVOIR, Simone de. A velhice. Trad. De Maria Helena Franco Martins. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1990. p. 114. 
17

 Ibidem. p. 135. 
18

 VARGAS, João Protásio Farias Domingues de. Introdução à Teoria da Justiça em Platão (A 
República – Livro I). Belo Horizonte: UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de 
Direito, Programa de Pós-Graduação em Direito – Doutorado em Filosofia do Direito, Disciplina 
Filosofia do Direito I, sob a orientação do Dr. Arthur de Almeida Diniz, 2003. Disponível em: 
<http://www.ebah.com.br/content/ABAAABpHMAD/introducao-a-teoria-justica-platao>. Acesso em: 21 
ago 12. 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAABpHMAD/introducao-a-teoria-justica-platao
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mau caráter; dizia ainda que os idosos só imaginam o mal, são cheios de 

desconfiança e que estas características são consequências da experiência de vida 

que os humilhou, sendo carentes de generosidade, vivendo mais de recordações do 

que de esperanças e desprezando a opinião alheia. Na Ética, onde se concentram 

seus escritos mais famosos, Aristóteles considera que o ser humano progride 

somente até os 50 anos, portanto, com sua concepção distorcida de velhice, ele 

percebia os idosos como pessoas diminuídas, que não mereciam confiança e por 

isso precisavam ser afastadas do poder, não devendo exercer cargos de importância 

política.19 

Com isso, percebemos que em algumas civilizações mais antigas, a 

valorização pessoal parece vinculada à capacidade física, força, vitalidade, beleza, 

virilidade; ao passo que em países orientais a velhice é objeto de adoração, uma vez 

que os jovens procuravam os idosos em busca de conhecimentos e experiência. 

1.2 Os direitos humanos e a visão do idoso na Idade Média 

A Idade Média é marcada pela organização feudal, sendo a posse da 

terra o critério que diferenciava os grupos sociais. De um lado, os senhores, cuja 

riqueza advinha da posse territorial e do trabalho servil; de outro, os servos, 

vinculados à terra e sem possibilidade de ascender socialmente.20 

Segundo Fábio Konder Comparato: 

Toda a Alta Idade Média foi marcada pelo esfacelamento do poder político e 
econômico, com a instauração do feudalismo. A partir do século XI, porém, 
assiste-se a um movimento de reconstrução da unidade política perdida. 
Duas cabeças reinantes, o imperador carolíngeo e o papa, passaram a 
disputar asperamente a hegemonia suprema sobre o território europeu. Ao 
mesmo tempo, os reis, até então considerados nobres de condição mais 
elevada que os outros (primi inter pares), reivindicaram para as suas coroas 
poderes e prerrogativas que, até então, pertenciam de direito à nobreza e 
ao clero.

21
 

 

Malgrado a organização feudal, foi nesse período da história que surgiu 

um dos grandes instrumentos de limitação do poder, qual seja: a Magna Charta 

Libertatum.22 
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 SANTOS, Silvana Sidney Costa. op.cit. p. 2.  
20

  VICENTINO, Cláudio. História geral. São Paulo: Scipione, 1997, p. 109. 
21

 COMPARATO, Fábio Konder. op. cit., p. 44. 
22

 Dentro desse cenário de conquista é que se faz necessário fazer um paralelo com o momento 

vivido pelo povo inglês diante da Monarquia absolutista do Rei João “Sem  Terra”, pois uma das 
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A Magna Charta Libertatum, de 15.6.1215, dentre outras garantias, 

previa: a) multa proporcional ao delito cometido pelo infrator; b) previsão do devido 

processo legal; c) livre acesso à Justiça; d) liberdade de locomoção; e) livre entrada 

e saída do país.23 

A origem, entretanto, do que hoje se denomina direitos do homem 

encontra-se situada historicamente nos movimentos revolucionários que dominaram 

a Europa Continental, a partir de 1215, quando surgiram as raízes do 

constitucionalismo inglês.24 

Além disso, no que tange à velhice, a idade Média foi marcada por 

condutas de desprezo, falta de respeito, fruto do descaso para com o idoso. Neste 

tempo, marcado pela sociedade feudal, já se mostrava bastante evidente as 

diferenças entre nobres, idosos e jovens.  

Sobre esta passagem de desprezo para com os idosos reputamos 

interessante citar Beauvoir: 

 

Nos meios rurais, se o pai pretendia manter sua autoridade, os jovens 
insurgiam-se contra ele. Havia frequentes disputas. Muitas vezes, o filho 
deixava o lar paterno. Mas na maior parte dos países da Europa, e 
notadamente na Inglaterra, o pai era suplantado pelo filho na chefia da 
casa. Chegando a certa idade, fraco demais para trabalhar na terra, ele a 
cedia para o filho mais velho. Depois que recebia a herança, este se casava; 
a jovem mulher substituía sua sogra, e o velho casal se transportava para 
o quarto que lhe era tradicionalmente reservado; na Irlanda este quarto é 
chamado “quarto do oeste”. O pai destituído de seus bens era 
frequentemente muito maltratado pelos seus herdeiros.

25
 ( Grifou-os) 

 

Contudo, foi neste período que ficou marcado pelo preconceito aos mais 

velhos, visto que os idosos que não tinham família ou que não podiam se sustentar 

eram frequentemente levados aos mosteiros ou caridades públicas, que por sua vez 

                                                                                                                                                         
garantias expostas neste documento foi, de certa forma, a  restrição ao poder estatal, pois até então, 
devido ao poder do Rei, este podia desapossar os proprietários de terras, bem como exercer outros 
atos, sem qualquer providência prévia; desta forma, o simples fato de ter que, antes de executar uma 
decisão, instaurar um processo e aguardar uma decisão, já consistia em uma limitação ao poder real.  
Assim, dava-se origem ao princípio do direito fundamental do "devido processo legal", presente em 
nossa Constituição Federal em seu artigo 5°, LIV ("ninguém será privado da liberdade ou de seus 
bens sem o devido processo legal"). 
23

 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. teoria geral, comentários aos arts. 
1º a 5º da constituição da república federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2002, p. 25-26. 
24 Nesse momento, construíram-se os direitos e garantias individuais e políticos clássicos (liberdades 

públicas), surgidos institucionalmente a partir da Magna Carta Inglesa de 1215. Assim, a Carta Magna 
de 1215 é tida para muitos como o documento que deu origem aos direitos fundamentais. 
25

 BEAUVOIR, Simone de. op.cit., p. 161-162. 
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faziam o possível para acolher essas pessoas, ficando a maioria à mercê da própria 

sorte. Além disso, os idosos que já não detinham de força física eram colocados à 

margem da sociedade, visto que nesta época os fracos não tinham espaço.    

1.3 Os direitos humanos e a visão do idoso na Idade Moderna 

A Idade Moderna inaugurou uma nova ordem econômica no mundo, ou 

seja, possuir terras já não mais era sinônimo de poder. Prevaleceu, nesse período, o 

oposto do feudalismo, isto é, o capitalismo.26 

Esse período da História ofereceu ao mundo quatro diretrizes 

fundamentais para os Direitos Humanos, quais sejam: a Petition of Rights27, o 

Habeas Corpus Act28, a Bill of Rights29 e a Declaração de Virgínia30. 

                                                 
26

  VICENTINO, Cláudio. op. cit., p. 172. 
27

 A Petição de Direitos de 1628, da lavra dos lordes do parlamento, tendo como referência a Magna 
Charta Libertatum, previa a possibilidade de requerer-se ao rei, dentre outras medidas, que nenhum 
homem livre fosse detido ou aprisionado, tampouco despojado de seu feudo, suas liberdades nem 
posto fora da lei, nem exilado, nem molestado, senão em virtude de sentença. Aqui, juntamente com 
os demais textos ingleses, apenas tiveram por finalidade limitar o poder do rei, proteger o indivíduo 
contra a arbitrariedade do rei e firmar a supremacia do Parlamento. Já a Declaração de Virgínea, 
conforme veremos abaixo, se preocupava também com a estrutura de um governo democrático, com 
um sistema de limitação de poderes. Conforme, OLIVEIRA, Almir. Curso de direitos humanos. Rio 
de Janeiro: Forense, 2000, p. 116. 
28

 Em 1679 surgiu o Habeas Corpus Act. Discorrendo sobre este instrumento de limitação do poder, 
escreveu Alexandre de Moraes: “a lei previa que por meio de reclamação ou requerimento escrito de 
algum indivíduo ou a favor de algum indivíduo detido ou acusado da prática de um crime (exceto se 
se tratar de traição ou felonia, assim declarada no mandado respectivo, ou de cumplicidade ou de 
suspeita de cumplicidade, no passado, em qualquer traição ou felonia, também declarada no 
mandado, e salvo o caso de formação de culpa ou incriminação em processo legal), o lorde-chanceler 
ou, em tempo de férias, algum juiz dos tribunais superiores, depois de terem visto cópia do mandado 
ou o certificado de que a cópia foi recusada, poderiam conceder providência de habeas corpus ( 
exceto se o próprio indivíduo tivesse negligenciado, por dois períodos, em pedir a sua libertação) em 
benefício do preso, a qual será imediatamente executada perante o mesmo lorde-chanceler ou o juiz; 
e, se afiançável, o indivíduo seria solto, durante a execução da providência, comprometendo-se a 
comparecer e a responder à acusação no tribunal competente”. Além de outras previsões 
complementares, o Habeas Corpus Act  previa multa de 500 (quinhentos) libras àquele que voltasse a 
prender, pelo mesmo fato, o indivíduo que tivesse obtido a ordem de soltura. Verificar em MORAES, 
Alexandre de. op. cit., p. 26. 
29

 A Bill of Rights, por seu turno, preconizava que os atos da autoridade real que, sem permissão do 
Parlamento, suspendessem as leis ou a execução destas, bem ainda mandasse arrecadar dinheiro 
pela ou para a coroa real, além do permitido, eram considerados ilegais. 
30

 Tida como a primeira declaração de direitos fundamentais, em sentido moderno, haja vista ser 
implantada no ano de 1776, portanto, anterior, à Declaração de Independência dos EUA, a 
Declaração dos direitos do bom povo de Virgínea teve como características as bases dos direitos do 
homem, tais como: todos os homens são por natureza igualmente livres e independentes; o governo 
é, ou deve ser, instituído para o comum benefício, proteção e segurança do povo, dentre outros. Na 
Declaração de Direitos de Virgínia, a Seção I já proclamava o direito à vida, à liberdade e à 
propriedade. Outros direitos humanos fundamentais foram expressamente previstos, tais quais, o 
principio da legalidade, o devido processo legal, o Tribunal do Júri, o princípio do juiz natural e 
imparcial, a liberdade de imprensa e a liberdade religiosa. Verificar ALEXANDRE, Moraes. op.cit. 
p.27. 
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Além disso, no século XVI começaram a aparecer os primeiros trabalhos 

científicos acerca do envelhecimento humano, com representantes como Bacon, 

Descartes e Benjamim Franklin que acreditavam ser apenas o desenvolvimento de 

métodos científicos eficazes para ‘vencer’ as transformações da velhice. Francis 

Bacon (1561-1626) escreveu “A História Natural da Vida e da Morte e a Prolongação 

da Vida”, defendendo a ideia de que um espírito jovem inserido em um corpo velho 

faria regredir a evolução da natureza. Benjamim (1745-1813) por sua vez é o 

primeiro a dizer que são as doenças responsáveis pela morte e não o 

envelhecimento – que não é doença.31 

O século XVI se caracterizou por uma violência e um ataque contra a 

velhice, como consequência da adoração e culto da beleza e juventude. Podemos 

citar algumas obras, como: “Rei Lear” em que Willian Shakespeare personificou 

vários aspectos da velhice. Para ele a velhice era um triste declínio.32  

O pensamento científico que caracterizou os séculos XVI e XVII introduziu 

novas formas de pensar que enfatizavam a observação, experimentação e 

verificação, podendo-se então, descobrir as causas da velhice mediante um estudo 

sintomático. Ainda assim prevalecia a ambivalência em relação à velhice. Durante os 

séculos XVII e XVIII foram feitos muitos avanços no campo da fisiologia, anatomia, 

patologia.  

Apesar disso, as transformações que ocorreram na Europa nos séculos 

XVIII e XIX refletiram em uma mudança na população anciã. O número de pessoas 

em idade avançada aumentou e os avanços da ciência permitiram descartar vários 

mitos acerca da velhice. Contudo, a situação dos velhos não melhorou.  

O surgimento da Revolução Industrial e do urbanismo foi derradeiro para 

os anciões que, sem poder trabalhar, foram reduzidos à miséria, visto que com a 

revolução houve uma inversão de valores, em vez da sabedoria, passou-se a julgar 

os homens pela sua capacidade de produção, consoante verificaremos no tópico 

seguinte. 
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 ARAÚJO, Ludgleydson Fernandes de; LUCENA e CARVALHO. Virgínia Ângela M. de. Aspectos 
Sócio-Históricos e Pscicológicos da Velhice. Revista de Humanidades- MNEME, V.6, n.13, 
dez.2004/jan.2005. Disponível em: http://www.seol.com.br/mneme. Acesso. 27/08/12.  
32

 BEAUVOIR, Simone de. op.cit., p.201. 
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1.4  Os direitos humanos e a visão do idoso no Século XIX 

Inaugurando a Idade Contemporânea, a Revolução Francesa trouxe a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, pedra de toque do 

constitucionalismo moderno. 

Com a Revolução Francesa, adveio um direito que se tornou a base 

fundamental do Direito Constitucional moderno, qual seja: a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão. 

Flávia Piovesan, analisando esse importante documento, apurou que: a) a 

incorporação das previsões da Declaração atinentes aos direitos humanos pelas 

Constituições nacionais; b) as frequentes referências feitas por resoluções das 

Nações Unidas à obrigação legal de todos os Estados em observar a Declaração 

Universal e c) decisões proferidas pelas Cortes nacionais que se referem à 

Declaração Universal como fonte de direito.33 

Nesse período, há a consolidação do Estado de Direito, tendo como 

característica desse período o liberalismo, sendo atribuído a esse Estado vários 

nomes, como: Estado do século XIX, Estado burguês, Estado nacional burguês, 

Estado neutro, dentre outros de mesma natureza. 

Além disso, no campo dos direitos dos idosos, é imperioso dizer que no 

século XIX a Europa foi sacudida por diversas situações e mudanças que produzem 

consideráveis influencias na condição dos idosos e na ideia de que a sociedade faz 

da velhice.  

Com isso, ao longo do século XIX, segundo Beauvior: “ três fenômenos 

acompanharam por toda parte a progressão demográfica: a revolução industrial, um 

êxodo rural que acarretou num desenvolvimento urbano e o florescimento de uma 

nova classe, o proletariado”.34 

 Nesse período35, a condição de vida dos idosos foi demasiadamente 

cruel, já que havia uma carga excessiva de trabalho, bem como uma falta de 

respeito aos seus direitos. As transformações foram nefastas para os velhos. Nunca, 

vista na Europa, a condição deles foi tão cruel quanto na segunda metade do séc. 

                                                 
33

 PIOVESAN, Flávia.Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 4. ed. São Paulo: 
Max Limonad, 2000, p. 149-150.  
34

  BEAUVOIR, Simone de. op.cit., p.235. 
35

 A classe dominante assistia com indiferença a esses dramas: seus esforços para socorrer os 
velhos pobres foram sempre irrisórios. A partir do século XIX, esses velhos tornaram-se numerosos, e 
ela não pôde ignorá-los. 
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XIX. O trabalho não era protegido, homens, mulheres e crianças eram 

impiedosamente explorados. Ao envelhecerem os operários ficavam incapazes de 

suportar o ritmo do trabalho. A revolução industrial realizou-se à custa de um incrível 

desperdício do material humano.36 

De sorte, também foi nesta época que surgiu por parte dos legisladores o 

intuito de criar uma legislação de proteção do idoso. Assim, recorremos aos 

ensinamentos de Beauvoir: 

 
A lei esforçou-se para defender os velhos contra a aspereza e a negligencia 
da sua progenitura. A uma situação de fato substitui uma situação de direito. 
O pai, destituído de seus bens por uma partilha entre vivos, recebia em 
troca uma renda vitalícia cujo montante era fixado diante do notário: se os 
filhos se recusassem a pagá-la, ele podia processa-los nos tribunais. Em 
principio, ele não dependia mais, portanto do arbítrio da família. 
Infelizmente, muitas vezes pagou muito caro por essa proteção que a justiça 
lhe assegurava. Anteriormente, os filhos tinham interesse difuso em gastar 
com ele o mínimo possível: daquele momento em diante esse interesse 
tornou-se preciso, mensurável; reificara-se na pensão que era obrigado a 
pagar-lhe. Tinham então um motivo poderoso para fazer-lhe desaparecer: 
era o único meio mais simples de escapar aos rigores de uma obrigação 
fatal. Impossível saber em que século o assassinato dos velhos pais- por 
violência ou privação foram proporcionalmente os mais numerosos. A maior 
parte permaneceu sepultada no silencio dos campos: mas é preciso que no 
século XIX tenha sido frequente para que a opinião tenha sido informada e 
que tenha havido preocupação com eles.

37
   

 
É neste tempo que há também a consagração dos direitos de primeira 

dimensão ou direitos da liberdade que têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao 

Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma 

subjetividade, que é seu traço mais característico; enfim, são direitos de resistência 

ou de oposição perante o Estado. 

Os direitos de primeira dimensão foram inspirados nas doutrinas 

iluministas e jusnaturalistas dos séculos XVII e XVIII, que englobam os direitos à 

vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade formal (perante a lei), as liberdades de 

expressão coletiva, os direitos de participação política e, ainda, algumas garantias 

processuais. 

São, portanto, direitos relacionados à questão do próprio indivíduo como 

tal (direitos à liberdade e à vida), ou seja, direitos que limitam a ação do Estado, 

consequência direta da luta antiabsolutista e do projeto burguês, que tendem a evitar 
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37
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a intervenção do Estado na liberdade individual, caracterizando uma atitude negativa 

por parte dos poderes públicos. 

Podem ser classificados como Direitos Civis e Políticos, também 

chamados de Direitos de Liberdade, sendo estes os primeiros a constarem do 

instrumento normativo constitucional e que, em enorme parte, correspondem, por 

um prisma histórico, àquela fase inaugural do constitucionalismo do Ocidente.  

1.5 Os direitos humanos e a visão do idoso no Século XX 

Nesse período, temos como característica mutação do papel do Estado, 

quando no sec. XIX via-se como exceção a interferência do Estado nos assuntos 

privados e já no séc. XX via-se um Estado intervencionista, no sentido de provedor 

de direitos.   

Assim, podemos dizer que os direitos sociais ganharam espaço na vida 

do cidadão no final do século XIX, tendo contribuído para essa transição a 

Revolução Industrial, a 1ª guerra mundial, a crise econômica de 1929, a 2ª guerra 

mundial, dentre outros impactos, visto que todos eles provocaram na economia, 

após revolução industrial, e na qualidade de vida das pessoas um impacto negativo, 

abrangendo os trabalhadores quanto àqueles que se encontravam a margem da 

sociedade, gerando inconformismo e fazendo com que fosse preciso a intervenção 

do Estado na prestação de mecanismos capazes de realizar a justiça social. 

Foi nessa época que houve a construção de novos direitos, bem como o 

aprimoramento nos estudos e avanços na medicina. Tudo isto, visando uma melhora 

na expectativa de vida das pessoas. 

 
Foi no século XX, no Ocidente, que cuidar dos idosos tornou-se uma 
especialidade, iniciando-se como ciência, embora trabalhos precursores 
tenham sido realizados no século XIX. Na década de 30 a inglesa Marjorie 
Warren desenvolveu uma abordagem específica ao idoso, no controle de 
pacientes crônicos, em Londres. No século XX, o russo Metchinikoff 
apresentou um tratado onde correlacionava velhice a um tipo de auto-
intoxicação e, nesse momento, referiu-se, pela primeira vez à palavra 
Gerontologia. Ainda nesse século, Nascher, geriatra americano, nascido em 
Viena, criou o termo Geriatria, um ramo da Medicina que trata das doenças 
que podem acometer os idosos. Mais tarde, foi criado o termo Gerontologia, 
como um ramo da ciência que se propõe a estudar o processo de 
envelhecimento em seus aspectos bio-psico-sociais e os múltiplos 
problemas que possam envolver o ser humano.

38
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Metchinikoff, foi um importante estudioso do assunto, pois prognosticou 

que, nas décadas seguintes, com as mudanças que iriam ocorrer na vida humana, 

inclusive a expansão das idades, a Gerontologia e a Tanatologia seriam mais 

compreendidas e utilizadas. 

Procurando entender o termo gerontologia, recorremos a Salgado, 

vejamos:  

Gerontologia é o estudo do processo de envelhecimento, com base nos 
conhecimentos oriundos das ciências biológicas, psicocomportamentais e 
sociais [...] vêm se fortalecendo dois ramos igualmente importantes: a 
Geriatria, que trata das doenças no envelhecimento; e a Gerontologia 
Social, voltada aos processos psicossociais manifestados na velhice. 
Embora não se encontrem definitivamente explorados esses dois setores 
das pesquisas gerontológicas

39
 já apresentaram [...] contribuições para a 

elucidação da natureza do processo de envelhecimento, e provaram estar 
em condições de levantar questões sobre os problemas dele decorrentes.

40
 

Além disso, foi no século XX que encontramos outro termo utilizado para 

designar os idosos, a saber: a terceira idade. Segundo entrevista realizada com 

Anita Liberalesso, o termo acima foi originado na França, na década de 60, para se 

referir as pessoas acima de 45 anos que atingiam esta fase da vida em boas 

condições de saúde, bem como servia como estímulo a se manterem ativos. Assim 

vejamos um trecho da entrevista: 

 

O termo terceira idade foi cunhado na França na década de 60, quando 
àquele país começou a fazer investimentos no lazer das pessoas acima de 
45 anos, porque achavam que se as pessoas ficassem ativas, 
envelheceriam melhor, mais satisfeitas e saudáveis. Isso pareceria mais 
conveniente para o sistema de saúde, para as finanças do Estado e para a 
sociedade em geral. Começaram a criar cursos, oportunidades educacionais 
e alternativas de lazer, entre outras atividades para os adultos mais velhos, 
recém aposentados, e chamaram essa fase da vida de terceira idade no 
intuito de estimular a participação de pessoas que se viam e eram vistas 
como inativas e improdutivas.

41
  

 

Após essa fase de transição se fez necessário à positivação de certos 

direitos capazes de realizar um bem estar-social a esta camada da população. 

                                                 
39

 Importante dizer que no âmbito das Ciências Sociais, a obra A velhice, de Simone de Beauvoir, da 
década de 1970, é considerada um marco decisivo para a reflexão gerontológica, pois, segundo a 
autora, tinha como objetivo quebrar “a conspiração do silêncio” que caracterizava o tratamento dado 
ao assunto até então. 
40

 SALGADO M. A. Velhice uma questão social. São Paulo: SESC, 1980. p.23. 
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 GERONTOLOGIA estuda envelhecimento de forma global. Entrevista de Anita Liberalesso Neri. 
Data. 10 nov 2012. Disponível em:< http://www.comciencia.br/entrevistas/envelhecimento/neri.htm>. 
Acesso em 30 nov 2012. 
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Contudo, antes de adentramos nas principais constituições internacionais 

precursoras da implantação dos direitos sociais, impende salientar que além dos 

direitos trabalhistas, o Estado do bem-estar social também se compromete a garantir 

os chamados direitos econômicos, sociais e culturais, que são aqueles direitos 

ligados às necessidades básicas dos indivíduos, independentemente de sua 

qualidade de trabalhador, como por exemplo: direito à saúde, à moradia, à 

educação, ao lazer, assistência aos desamparados42 e etc. O reconhecimento 

desses direitos parte da ideia de que, sem as condições básicas de vida, a liberdade 

é uma fórmula vazia. Uma depende da outra. Afinal a liberdade não é a ausência de 

constrangimentos externos à ação do agente, mas também a possibilidade real de 

agir, de fazer escolhas e viver de acordo com elas.43  

Para tanto, dando início a mais uma caminhada de reconhecimento de 

direitos, o século XX trouxe diplomas constitucionais fortemente marcados pelas 

preocupações sociais, como se percebe por seus principais textos, a saber: 

Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar ou alemã de 1918. 

A Constituição mexicana de 1917 passou a garantir direitos fundamentais 

com fortes tendências sociais, como, por exemplo, direitos trabalhistas. Assim, foi a 

Carta Política Mexicana de 1917, a primeira a atribuir aos direitos trabalhistas à 

qualidade de direitos fundamentais, juntamente com as liberdades individuais e os 

direitos políticos (arts. 5º e 123).44 Proclamava, pois, com pioneirismo no mundo os 

direitos do Trabalhador. 

Já a Constituição de Weimar, representou bem esse momento de 

assimilação no ordenamento jurídico dos direitos de segunda dimensão, 

principalmente porque veio em resposta às atrocidades cometidas na primeira 

Guerra Mundial, de 1914 a 1918, acrescendo direitos sociais aos direitos individuais 

já preexistentes; a Constituição alemã ainda delineou uma importante distinção entre 

diferenças e desigualdades.  

Diante disto, Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro, assevera acerca da 

importância desses dois institutos: 

 

Conclui-se que a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de 
Weimar de 1919 devem sempre ser lembradas, ambas, como os primeiros 
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 SARMENTO. Daniel, Livres e iguais: estudos de direito constitucional. São Paulo: Lumen Juirs. 
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textos constitucionais que efetivamente concretizaram, ao lado das 
liberdades públicas, dispositivos expressos, impositivos de uma conduta 
ativa por parte do Estado, para que este viabilize a plena fruição, por todos 
os cidadãos, dos direitos fundamentais de que são titulares.

45
 

 

Já em relação à positivação e aplicabilidade dos direitos sociais, professor 

Paulo Bonavides, asseverou que, estes, verbis: 

 
[....] passaram primeiro por um ciclo de baixa normatividade ou tiveram sua 
eficácia duvidosa, em virtude de sua própria natureza de direitos que exigem 
do Estado determinadas prestações materiais nem sempre resgatáveis por 

exiguidade, carência ou limitação essencial de recursos.46
 

Para tanto, inseriram-se, assim, a proteção constitucional dos direitos 

sociais na ordem jurídica das democracias modernas.  

1.6 A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos trata-se de uma 

Convenção com vocação universal. Ela foi promulgada em 1948, na ONU, cuja 

plataforma gira em torno de duas ideias fundamentais, quais sejam: 1) ação comum 

dos Estados; 2) consenso sobre valores universais a serem seguidos pelos Estados.  

Dentre os seus objetivos estão: a) promover o reconhecimento universal 

dos direitos fundamentais; b) delinear a ordem internacional baseada no respeito à 

dignidade da pessoa humana e na consagração de valores universais; c) 

reconstrução da ordem internacional fundamentada em novos conceitos jurídicos, 

quais sejam: a relativização da soberania e a supressão do positivismo 

exacerbado.47 

Além disso, a declaração menciona proteção à velhice conforme prevê o 

artigo 25 parágrafo 1ª.48 

Paulo Bonavides assevera que tal declaração trata-se de um documento 

de convergência e ao mesmo passo de uma síntese, vejamos: 
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Convergência de anseios e esperança, porquanto tem sido, desde sua 
promulgação, uma espécie de carta de alforria para os povos que a 
subscrevem, após a guerra de extermínio dos anos 30 e 40, sem dúvida o 
mais grave duelo da liberdade com a servidão em todos os tempos. Síntese, 
também, porque no bronze daquele monumento se estamparam de forma 
lapidar direitos e garantias que nenhuma Constituição insuladamente 
lograra ainda congregar ao redor de um consenso universal.

49
 

 

Desse modo, não tem, em princípio, nenhum valor jurídico. Trata-se de 

uma recomendação. Entretanto, possui valor político-moral muito grande, posto que 

os dispositivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos viraram tratados, 

internacionalizando-se, bem assim deu gênese ao art. 5°, da CF, sendo positivados 

internamente. 

Diante disto, este capítulo teve como único objetivo mostrar ainda que de 

maneira breve a afirmação dos direitos humanos, ao decorrer dos tempos, fazendo 

um paralelo, na medida do possível, com a situação vivida pelo idoso nesses 

períodos de conquistas dos direitos. 
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2   TEORIA GERAL DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS E CIDADANIA 

Inicialmente, faz-se necessário dizer o que é teoria. Para tanto, recorre-se 

à José de Albuquerque Rocha: 

Teoria é um corpo de conceitos sistematizados que nos permite conhecer 
determinado domínio da realidade. A teoria não nos dá um conhecimento 
direto e imediato de uma realidade concreta, mas nos proporciona os meios 
(os conceitos) que nos permitem conhecê-la. E os meios ou instrumentos 
que nos permitem conhecer determinado domínio da realidade são 
justamente os conceitos que, sistematizados, formam a teoria. Daí a 
definição de teoria como um corpo de conceitos sistematizados que nos 

permite conhecer determinado domínio da realidade.
50

 

 

Partindo-se deste pressuposto, objetiva este capítulo discorrer acerca da 

teoria geral dos direitos humanos, notadamente, enfatizando a diferença entre 

direitos humanos e direitos fundamentais, suas características, a tentativa de sua 

classificação em gerações ou dimensões, bem como a possibilidade de que tais 

direitos sejam relativizados.  

Com isso, é imperioso dizer que essa abordagem é feita sob o enfoque, 

na medida do possível, dos direitos fundamentais do idoso, a sua inserção no campo 

das dimensões dos direitos humanos fundamentais, bem ainda a relativização dos 

seus direitos.  

Além disso, daremos uma atenção especial ao tema destinado à 

dignidade da pessoa humana e a cidadania, haja vista ser primordial para o 

desenvolvimento e compreensão do nosso trabalho. 

2.1 Direitos humanos e direitos fundamentais: uma questão ontológica 

As expressões direitos humanos e direitos fundamentais são utilizadas 

indistintamente, todavia os direitos humanos reportam-se mais precisamente 

àqueles direitos, princípios e garantias evidenciados nas Convenções Internacionais, 

referindo-se à pessoa humana, enquanto os direitos fundamentais são aqueles 

consubstanciados no direito interno.51 

Assim, os direitos humanos são aqueles inerentes à pessoa humana, não 

necessitando, portanto, de uma legislação, e mesmo assim, se positivados, passam 

a inserir-se no rol dos direitos fundamentais. Abrangem tudo aquilo que é 
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indispensável para garantir a dignidade intrínseca de todo ser humano, como: 

educação, saúde, salário justo, direito ao emprego, à habitação, além das liberdades 

individuais, conquistas liberais que são o começo de qualquer ideia de direitos 

humanos. 

Por sua vez, os direitos fundamentais são direitos definidos na ação 

estatal em seus diversos setores, seja no Executivo, no Legislativo ou no Judiciário, 

variando segundo a normatização de cada Estado, ou seja, estão necessariamente 

positivados na Constituição Federal de um Estado. 

Sobre a distinção, Paulo Bonavides lembra que: 

 
Temos visto nesse tocante o uso promíscuo de tais denominações na 
literatura jurídica, ocorrendo, porém o emprego mais frequente de direitos 
humanos e direitos do homem entre autores anglo-americanos e latinos, em 
coerência, aliás, com a tradição e a história, enquanto a expressão direitos 
fundamentais parece mais circunscrita à preferência dos publicistas 

alemães.
52

 

 

Entre tantas visões, é correto dizer que, os direitos humanos são dizentes 

à ordem externa ou internacional, enquanto que os direitos fundamentais pertencem 

à ordem interna de cada Estado.53 

Alexandre de Moraes, por sua vez, define como direitos humanos 

fundamentais “ o conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano 

que tem por finalidade básica o respeito à sua dignidade, por meio de sua proteção 

contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida 

e desenvolvimento da personalidade humana”54. 

Conforme aduz Paulo Hamilton Siqueira Junior e Miguel Augusto 

Machado de Oliveira: “ o citado constitucionalista conseguiu estabelecer os dois 

sustentáculos primordiais dos direitos humanos: dignidade da pessoa humana e 

limite da atuação do Estado”55. 

Baseado no exposto, podemos apresentar algumas diferenças entre 

direitos humanos e direitos fundamentais, quais sejam: 

a) os direitos humanos estão presentes nas Declarações, Convenções e 

Tratados Internacionais (sem incorporações no ordenamento jurídico interno), 
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enquanto os fundamentais, são os reconhecidos por um ordenamento jurídico de um 

determinado país; 

b) os direitos humanos não são reconhecidos, nem garantidos ou 

positivados no ordenamento jurídico de um Estado, enquanto os fundamentais, 

recebem, sempre, proteção constitucional; 

c) os direitos humanos são exigências ou pautas morais históricas dos 

povos, enquanto os direitos fundamentais, norteiam a organização e a estrutura do 

Estado; 

d) a efetivação dos direitos humanos ocorre por intermédio de 

instrumentos jurídicos e políticos do Direito Internacional, enquanto os fundamentais 

encontram-se garantidos e positivados no ordenamento jurídico de um Estado, por 

exemplo, no Brasil, na CF/88, em seu art. 5°, caput, incisos I, II, III, IV, VI, IX, X, XVI, 

XXII, XXIII, XXXIII, XLI, XLIX, LXI, dentre outros. 

Entretanto, traçamos algumas características pertinentes aos direitos 

humanos, bem como aos direitos fundamentais.   

2.2 Características dos direitos humanos e fundamentais 

São características dos direitos fundamentais: 

a) inalienabilidade, tendo-se em vista que é impossível a transferência de 

direitos fundamentais, quer seja a título gratuito ou a título oneroso; 

b) imprescritibilidade, ou seja, os direitos fundamentais se tratam de 

direitos perpétuos, não se perdendo pelo decurso do interregno; 

c) irrenunciabilidade, já que a pessoa não pode renunciar aos direitos 

fundamentais;56 

d) inerência, que, segundo Carlos Weis: 

 
A noção de que os direitos humanos são inerentes a cada pessoa, pelo 
simples fato de existir, decorre do fundamento jusnaturalista racional 
adotado pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos. Assim é que o 
‘Preâmbulo’ da Declaração Universal dos Direitos Humanos, logo no 
primeiro parágrafo, reconhece que ‘a dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o 

fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.
57
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 “Dessa característica surgem discussões importantes na doutrina e posteriormente analisadas, 
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cit., p. 41) 
57

 WEIS, Carlos. Direitos humanos contemporâneos. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 109.  
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e) universalidade, que, para Carlos Weis: “[...] decorre da ideia de 

inerência, a significar que estes direitos pertencem a todos os membros da espécie 

humana, sem qualquer distinção fundada em atributos inerentes aos seres humanos 

ou na posição social que ocupam.”58 

f) indivisibilidade/interdependência, consoante leciona Carlos Weis: 

 
Ao se afirmar que os direitos humanos são indivisíveis se está a dizer que 
não existe meio-termo: só há ida verdadeiramente digna se todos os direitos 
previstos no Direito Internacional dos Direitos Humanos estiverem sendo 
respeitados, sejam civis e políticos, sejam econômicos, sociais ou culturais. 
Trata-se de uma característica do conjunto de normas, e não de cada direito 
individualmente considerado. (...) A interdependência diz respeito aos 
direitos humanos considerados em espécie, ao se estender que um certo 
direito não alcança eficácia plena sem a realização simultânea de alguns ou 
de todos os outros direitos humanos. E essa característica não distingue 
direitos civis e políticos ou econômicos, sociais e culturais, pois a realização 
de um direito específico pode depender (como geralmente ocorre) do 
respeito e promoção de diversos outros, independentemente de sua 

classificação.
59

 

 

g) transnacionalidade, que, para Dalmo de Abreu Dallari: 

 
Os direitos fundamentais da pessoa humana são reconhecidos e protegidos 
em todos os Estados, embora existam algumas variações quanto à 
enumeração desses direitos, bem como à forma de protegê-los. Esses 
direitos não dependem da nacionalidade ou cidadania, sendo assegurados 

a qualquer pessoa.
60

 

Partindo destas características, traçaremos as dimensões dos direitos 

fundamentais, mostrando a sua evolução. 

2.3 Dimensões dos direitos fundamentais 

Hodiernamente, a doutrina convencionou classificar os direitos 

fundamentais em primeira, segunda, terceira, quarta e quinta gerações61, 
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fundamentando-se na ordem histórica em que passaram a ser constitucionalmente 

reconhecidos. 

Esta dissertação prefere a terminologia dimensão dos direitos 

fundamentais, que, a seu tempo, será explicada a razão de ser dessa predileção. 

Contudo, antes de adentramos nas dimensões dos direitos fundamentais, 

oportuno frisar que os direitos dos idosos estão localizados em regra nas três 

dimensões, além da quinta como verificaremos. Há consagração destes direitos nos 

direitos civis e políticos ( primeira dimensão), direitos econômicos e sociais ( 

segunda dimensão) e direitos coletivos e difusos ( terceira dimensão), bem ainda, 

recentemente podemos citar o direito à paz ( quinta dimensão). 

Como exemplos, temos, respectivamente os artigos 10, parágrafo 3ª; art. 

15 e art. 45 todos do Estatuto do idoso.62 

2.3.1 direitos de primeira dimensão  

São os direitos e garantias individuais e políticos clássicos (liberdades 

públicas), surgidos institucionalmente a partir da Magna Carta Inglesa de 1215. 

Para Paulo Bonavides são “os direitos da liberdade, os primeiros a 

constarem do instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos civis e 

políticos, que em grande parte correspondem, por um prisma histórico, àquela fase 

inaugural do Constitucionalismo do Ocidente”.63 

Os direitos de primeira dimensão ou direitos da liberdade têm por titular o 

indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da 

                                                 
62

 Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar 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. § 1

o
 O direito à liberdade compreende, entre outros, os 

seguintes aspectos: I – faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, 
ressalvadas as restrições legais;II – opinião e expressão; III – crença e culto religioso;  IV – prática de 
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política, na forma da lei; VII – faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Art. 15. É assegurada 
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pessoa e ostentam uma subjetividade, que é seu traço mais característico; enfim, 

são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado. 

Os direitos de primeira dimensão foram inspirados nas doutrinas iluminista 

e jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII, que englobam os direitos à vida, à 

liberdade, à propriedade, à igualdade formal (perante a lei), as liberdades de 

expressão coletiva, os direitos de participação política e, ainda, algumas garantias 

processuais. 

Feitas estas considerações reputamos interessante citar que dentre essas 

conquistas de direitos de primeira dimensão, a liberdade de ir e vir do idoso também 

está ligada à ideia de acessibilidade urbana, ou seja, adaptação de logradouros, 

edifícios e veículos de transporte coletivo a fim de garantir o acesso adequado aos 

idosos. Assim, apesar da constituição tratar desse tema em relação aos deficientes 

físicos (art. 227, parágrafo 2ª e art. 244 da CF), entendemos que essa acessibilidade 

destina-se também aos idosos. Também, nesse mesmo sentido de liberdade de ir e 

vir, garante ao idoso desconto de 50% em atividades culturais e de lazer, consoante 

reza o art. 23 c/c com art. 10 parágrafo 1ª, alínea b, IV do Estatuto do Idoso.  

São, portanto, direitos relacionados à questão do próprio indivíduo como 

tal (direitos à liberdade e à vida), ou seja, direitos que limitam a ação do Estado, 

consequência direta da luta antiabsolutista e do projeto burguês, que tendem a evitar 

a intervenção do estado na liberdade individual, caracterizando uma atitude negativa 

por parte dos poderes públicos. 

2.3.2 direitos de segunda dimensão  

São os direitos sociais, econômicos e culturais, surgidos no início do 

século XX. Themístocles Brandão Cavalcanti apud Alexandre de Moraes, explicita 

que: 

 
O começo do nosso século viu a inclusão de uma nova categoria de direitos 
nas declarações e, ainda mais recentemente, nos princípios garantidores da 
liberdade das nações e das normas da convivência internacional. Entre os 
direitos chamados sociais, incluem-se aqueles relacionados com o trabalho, 

o seguro social, a subsistência, o amparo à doença, à velhice etc.
64
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Paulo Bonavides assevera que os direitos de segunda dimensão 

merecem um exame mais amplo. Isso porque dominaram o Século XX como os de 

primeira dimensão dominaram o século anterior. Referido autor assim os conceitua: 

 
São os direitos sociais, culturais e econômicos bem como os direitos 
coletivos ou de coletividades, introduzidos no constitucionalismo das 
distintas formas de Estado social, depois que germinaram por obra da 
ideologia e da reflexão antiliberal do século XX. Nasceram abraçados ao 
princípio da igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo 

equivaleria a desmembrá-lo da razão de ser que os ampara e estimula.
65

 

 

Surgem no final do século XIX, tendo um cunho histórico-trabalhista 

embasados no marxismo, devido à busca de se instigar o Estado a agir 

positivamente para favorecer as liberdades, que anteriormente eram apenas formais. 

Tem por objetivo conduzir os indivíduos desprovidos das condições de 

ascender aos conteúdos dos Direitos através de mecanismos e da intervenção 

estatal (por isso chamados de Direitos sociais). Postulam, dessa forma, a igualdade 

material pedindo a intervenção positiva do Estado para sua concretização. 

Segundo Ana Paula Barcellos66, tem como ponto de partida a natureza da 

posição jurídico-subjetiva do titular do direito, assim, os direitos negativos são 

aqueles que exigem uma não intervenção nas liberdades pessoais e nos bens 

tutelados na Constituição, e direitos positivos são basicamente os que clamam por 

uma atuação interferente por parte do Estado e da sociedade. 

Vinculam-se às chamadas liberdades positivas ou Direitos sócio-políticos 

e econômicos.  

Portanto, ao contrário dos direitos fundamentais de primeira dimensão, 

como ora já dito, exige-se uma conduta positiva do Estado, pelo fato de tratar da 

busca pelo bem-estar social, por intermédio do Estado, fazendo parte dessa 

dimensão, também, as chamadas liberdades sociais. 

Nesse sentido, podemos citar o art. 15 do Estatuto do idoso, consoante já 

descrito nesta dissertação. 

2.3.3 direitos de terceira dimensão  

Também denominados de direitos de solidariedade, de fraternidade, 

foram desenvolvidos no século XX, compondo os direitos que pertencem a todos os 
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indivíduos, constituindo um interesse difuso e comum, transcendendo a titularidade 

do indivíduo para a titularidade coletiva ou difusa, ou seja, tendem a proteger os 

grupos humanos. São os denominados Direitos Transindividuais. 

No magistério de Alexandre de Moraes: 

 
[...] os chamados direitos de solidariedade ou fraternidade, que englobam o 
direito a um meio ambiente equilibrado, uma saudável qualidade de vida, ao 
progresso, à paz

67
, a autodeterminação dos povos e a outros direitos 

difusos [...] que são os interesses de grupos menos determinados de 
pessoas, sendo que entre elas não há vínculo jurídico ou fático muito 

preciso.
68

 

 

Essa é a razão pela qual Willis Santiago Guerra Filho afirma que nessa 

dimensão, concebem-se direitos cujo sujeito não é mais o indivíduo nem a 

coletividade, mas sim o próprio gênero humano, como é o caso do direito à higidez 

no meio ambiente e o direito dos povos ao desenvolvimento.69 

Pode-se referir, como direitos de terceira dimensão, à autodeterminação 

dos povos, ao meio ambiente, à qualidade de vida, à utilização e conservação do 

patrimônio histórico e cultural, o direito à comunicação. 

Em tal contexto, cabe dizer que a maior parte dos direitos que englobam 

esta classificação, não encontra respaldo no texto constitucional, salvo o meio 

ambiente, sendo consagrados com mais intensidade no âmbito internacional, 

principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento e progresso social. 

Têm como titulares o gênero humano, não conseguindo identificar o 

indivíduo, pois detém um alto teor humanístico e de universalidade, assentando-se, 

consoante dito alhures, na fraternidade. 

Com isso, é dentro desse campo da fraternidade e solidariedade, que 

entendemos que os direitos do idoso, mais precisamente os direitos previstos no art. 

45 do Estatuto do Idoso, consoante exposto alhures, estariam albergados por essa 

dimensão. Seriam então, as medidas protetivas que visam uma melhor qualidade de 

vida aos idosos. 
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2.3.4 direitos de quarta dimensão 

São aqueles em que seu surgimento se deu na última década, devido ao 

grau avançado de desenvolvimento tecnológico da humanidade, sendo estes, ainda, 

apenas pretensões de direitos. 

A luta pela dignidade humana é constante na história da humanidade, e 

as normas jurídicas devem constantemente se adaptar às aspirações sociais e 

culturais que vão surgindo.  

O precursor da ideia de existência de uma quarta dimensão de direitos 

fundamentais foi Paulo Bonavides, em resposta à globalização dos direitos 

fundamentais. Dentro dessa dimensão, estão inseridos os direitos à democracia, ao 

pluralismo e à informação.70 

Mais recentemente o Professor Paulo Bonavides vem defendendo o 

direito à paz como um direito pertencente a uma quinta dimensão, consoante 

veremos a seguir. 

2.3.5 direitos de quinta dimensão  

Aqui, em recente e interessante desenvolvimento de estudo do professor 

Paulo Bonavides, registre-se, ainda, que, em recentes debates científicos (IX 

Congresso Íbero-Americano e VII Simpósio Nacional de Direito Constitucional, 

realizados em Curitiba/PR, em novembro de 2006, bem como II Congresso Latino- 

Americano de Estudos Constitucionais, realizado em Fortaleza/CE, em abril de 

2008), BONAVIDES fez expressa menção à possibilidade concreta de se falar, 

atualmente, em uma quinta geração de direitos fundamentais, onde, em face dos 

últimos acontecimentos (como, por exemplo, o atentado terrorista de “11 de 

Setembro”, em solo norte-americano), exsurgiria legítimo falar de um direito à paz. 

Embora em sua doutrina esse direito tenha sido alojado na esfera dos direitos de 

terceira dimensão, o ilustre jurista, frente ao insistente rumor de guerra que assola a 

humanidade, decidiu dar lugar de destaque à paz no âmbito da proteção dos direitos 

fundamentais.71 
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Destarte, o direito à paz passou a pertencer à categoria dos direitos de 

quinta dimensão. Contudo, tendo o direito à paz uma colocação única frente aos 

demais direitos, pois consoante à interpretação do professor, viver em paz e em 

harmonia com todas as pessoas é uma necessidade vital, ou melhor, é uma busca 

incessante do ser humano a um ideal de vida. 

Com isso, o direito à paz pode ser interpretado como a forma de se viver 

em paz, longe do cenário de guerras, terrorismos, bombas nucleares, do ódio, dos 

litígios internacionais, a fim de que possa proteger a humanidade e o planeta dessas 

condutas reprováveis. Para o professor, o direito a paz é o direito natural dos povos. 

Direito ora impetrado na qualidade de direito universal do ser humano. 

Nesse cenário, de promoção da paz interna e externa que entendemos 

que a proteção dos direitos fundamentais da pessoa idosa estão inseridos também 

nessa dimensão, pois garantir uma efetivação desses direitos é garantir ao idoso 

uma velhice digna, consequentemente uma paz espiritual.   

2.4 Crítica à teoria das gerações 

A classificação dos direitos fundamentais em gerações recebeu por parte 

da doutrina severas críticas, notadamente porque enseja a ideia de que uma 

geração substitui a outra, o que é um erro, já que o processo é de acumulação e não 

de sucessão, daí por que a moderna doutrina opta por utilizar o termo dimensão, 

que passa a ideia de campos de interação. 

Acerca da matéria, aduz Paulo Bonavides: 

 
Força é dirimir, a esta altura, um eventual equívoco de linguagem: o 
vocábulo ‘dimensão’ substitui, com vantagem lógica qualitativa, o termo 
‘geração’, caso este último venha a induzir apenas sucessão cronológica, e, 
portanto, suposta caducidade dos direitos das gerações antecedentes, o 

que não é verdade.
72

 

 

George Marmelstein Lima debruçou-se sobre o tema, indicando o porquê 

da preferência pelo termo dimensão, tendo-se em vista que: a) uma geração não 

substitui a outra, pois para o autor, o termo ‘geração’ poderá dar a falsa impressão 

da substituição gradativa de uma geração por outra, o que é um erro, já que, por 

exemplo, os direitos de liberdade não desapareceram ou não deveriam desaparecer 

quando surgem os direitos sociais e assim por diante; b) ausência de verdade 

                                                 
72

 ibidem. p. 571-572. 



39 

 

histórica, porque constata-se que a evolução dos direitos fundamentais não segue a 

linha descrita ( liberdade, igualdade e fraternidade) em todas as situações, haja vista 

que nem sempre vieram os direitos da primeira geração para, somente depois, 

serem reconhecidos os direitos da segunda geração, senão vejamos; no Brasil, na 

era Vargas, durante o Estado Novo ( 1937-1945) foram reconhecidos por lei 

inúmeros direitos sociais, especialmente os trabalhistas e os previdenciários, sem 

que os direitos de liberdade ( de imprensa, de reunião) ou políticos ( de voto, de 

filiação partidária) fossem assegurados, já que se vivia em um regime de exceção 

democrática; c) perigosa e falsa dicotomia, visto para o autor, ser um grande erro 

fazer essa distinção entre os direitos de primeira e segunda dimensão, a saber: 

direitos de primeira dimensão são direitos negativos, não onerosos; e os direitos de 

segunda dimensão são direitos positivos; d) indivisibilidade dos direitos 

fundamentais, pois não se pode dividir os direitos fundamentais inseridos nas 

dimensões, tendo em vista uma interessante afinidade estrutural desses direitos, por 

exemplo, como desvincular o direito à vida ( 1º dimensão) do direito à saúde ( 2º 

dimensão), a liberdade de expressão ( 1º dimensão) do direito à educação (2 º 

dimensão), o direito de voto (1º dimensão) do direito à informação ( 4º dimensão), e 

assim por diante.73  

Sobre o tema é que o mesmo autor agora em seu livro aduz que há uma 

interessante afinidade estrutural entre todos os direitos fundamentais, reforçando a 

ideia de indivisibilidade e interdependência, conforme já reconhecido na ONU de 

1948, com base no artigo 5ª da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim 

aduz: “ todos os direitos humanos são universais, interdependentes e inter-

relacionados. A comunidade internacional deve tratar todos os direitos humanos 

globalmente de forma justa e equitativa, em pé de igualdade com a mesma ênfase.74    

Justificada está, portanto, a predileção pelo termo dimensão, não sem 

olvidar que a classificação dos direitos fundamentais em dimensões, de qualquer 

sorte, deve ter apenas uma finalidade – a compreensão do tema, haja vista que o 

                                                 
73

 LIMA, George Marmelstein. Críticas à teoria das gerações (ou mesmo dimensões) dos direitos 
fundamentais. Revista opinião jurídica. Fortaleza, ano II, n. 3, 2004.1, p. 171-182. 
74

 LIMA, George Marmelstein. LIMA, George Marmelstein. Curso de Direitos Fundamentais. 3ª 
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ideal é percebê-los em seus múltiplos sentidos, tratando-os como direitos 

indivisíveis75 e interdependentes, consoante dito acima. 

2.5 Relativização dos direitos fundamentais 

Os direitos fundamentais não têm caráter absoluto. Isto porque não 

podem servir de proteção à práticas ilícitas, tampouco como argumento para 

eliminação de responsabilidade civil ou penal, o que configuraria um verdadeiro 

acinte ao Estado de Direito.76 

Segundo a doutrina de Alexandre de MORAES: 
 

O conflito entre direitos e bens constitucionalmente protegidos resulta do 
fato de a Constituição proteger certos bens jurídicos (saúde pública, 
segurança, liberdade de imprensa, integridade territorial, defesa nacional, 
família, idosos, índios etc.), que podem vir a encontrar-se numa relação do 
conflito ou colisão. Para solucionar-se esse conflito, compatibilizando-se as 
normas constitucionais, a fim de que todas tenham aplicabilidade, a doutrina 
aponta diversas regras de hermenêutica constitucional em auxílio ao 
intérprete.

77
 (Grifei-o) 

 

Conflitos e colisões em matéria de direitos fundamentais ocorrem 

cotidianamente. Entretanto, a sutileza que permeia tais situações nem sempre 

permite o entendimento de sua dimensão jurídica e social. Com isso, ao se deparar 

em uma questão prática que envolva colisão de direitos fundamentais, necessário 

que se pondere os diversos valores envolvidos, a fim de que se possa direcionar a 

efetivação daquele direito considerado de maior relevância. 

Destarte, no âmbito dos direitos dos idosos, fatalmente princípios 

igualmente constitucionais entrarão em rota de colisão, em razão dos diferentes 

interesses dos diversos seguimentos sociais envolvidos. Nesse ínterim, para que 

haja uma solução mais justa, do ponto de vista constitucional, necessário a 

utilização de um método hermenêutico adequado, que não se resuma aos 

tradicionais métodos cronológico, sistemático e da especialidade, pois estes três 

métodos são insuficientes na resolução de conflitos constitucionais.78 
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Sob esse aspecto, a ponderação de interesses se mostra uma técnica 

fundamental, notadamente quando um interesse previsto na Constituição seja 

obstaculizado por outro igualmente previsto na Carta Magna. Somente no caso 

concreto é que poderá ser auferido qual princípio deverá prevalecer. 

A técnica da ponderação constitui, pois, no método por excelência para a 

resolução de conflitos de natureza constitucional. Para tanto, é realizada uma 

análise do caso concreto em que há o conflito de interesses, em a análise fática do 

problema são fundamentais para a aferição do peso dos princípios constitucionais 

em conflito, sendo fundamentais para que se alcance o resultado da ponderação. 79 

Desse modo, a técnica supracitada não define qual princípio 

constitucional é mais ou menos importante, como em princípio se poderia afirmar. O 

que o método faz é determinar, no caso concreto, qual princípio deverá prevalecer. 

Isso porque, isoladamente, todo princípio constitucional é absoluto, se analisado 

abstratamente. Somente no caso concreto é que o princípio constitucional é 

relativizado, e essa relativização acontece no caso concreto, através da técnica da 

ponderação. 

Sobre o tema, leciona André Ramos Tavares: 

 
Não existe nenhum direito humano consagrado pelas Constituições que se 
possa considerar absoluto, no sentido de sempre valer como máxima a ser 
aplicada aos casos concretos, independentemente da consideração de 
outras circunstâncias ou valores constitucionais. Neste sentido, é correto 
afirmar que os direitos fundamentais não são absolutos. Existe uma ampla 
gama de hipóteses que acabam por restringir o alcance absoluto dos 

direitos fundamentais.
80

 

 

Contudo, a exclusão da aplicação de um princípio constitucional pelo 

outro no caso concreto, somente se dá quando um princípio seja conflitante com o 

outro ao analisar toda a Constituição. Isso porque, pelo princípio da unidade da 

Constituição, esta não pode ser analisada pelo intérprete de maneira setorizada, 

mas deve ser considerado o todo constitucional, pois primeiramente deve ser 

buscada a harmonização entre as normas constitucionais.81 

Nesse cenário, podemos citar o caso envolvendo a Gratuidade de 

transportes público para o idoso com renda até 2 ( dois) salários mínimos e o 
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princípio do equilíbrio econômico financeiro.82 Neste caso, dada a técnica da 

ponderação, prevalecerá o direito de ir e vir, do acesso gratuito ao transporte público 

coletivo, da dignidade do idoso, e não do equilíbrio econômico financeiro, visto a 

condição de hipossuficiência do idoso-consumidor, bem como ser esse um direito 

fundamental social. 

Por outro lado, fazendo uma analogia, podemos encontrar a mesma 

interpretação, porém, no âmbito dos transportes coletivos municipais cuja previsão 

de fonte de custeio não faz jus frente ao direito a gratuidade do transporte público 

municipal. 

Assim, vejamos o julgado trazido no informativo 378 quando menciona 

como o STJ tem interpretado a relação existente entre a gratuidade do transporte 

público urbano e semi-urbano e a previsão de fonte de custeio: 

                                         TRANSPORTE COLETIVO. IDOSO. GRATUIDADE.  

O Estatuto do Idoso reconhece como direito fundamental o acesso gratuito 
dos maiores de 65 anos a transportes coletivos urbanos, 
independentemente de qualquer condição (art. 39 da Lei n. 10.741/2003). 

                                                 
82

 Verificar  CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL 
DE PASSAGEIROS. ESTATUTO DO IDOSO. GRATUIDADE E DESCONTO NO PREÇO DA 
PASSAGEM. DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 
GARANTIA PRÓPRIA DE CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE LICITAÇÃO. FONTE DE 
CUSTEIO. DESNECESSIDADE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. ESTATUTO 
DO IDOSO1. 1. O direito dos idosos ao transporte coletivo gratuito ou com desconto no preço 
da passagem é um direito fundamental social. 2. Dispõe a Constituição, no art. 5º, § 2º, que os 
direitos expressos não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 3. A lei pode estender os 
direitos fundamentais sociais expressamente previstos na Constituição, aplicando os princípios 
constitucionais pertinentes, assim como fez ao estabelecer "benefício tarifário" para os idosos no 
transporte coletivo interestadual de passageiros. Constituição. 4. O reequilíbrio econômico-
financeiro é direito de categoria inferior e, por isso, não se pode antepô-lo ao direito 
fundamental dos idosos ao transporte coletivo gratuito ou incentivado. 5. As limitações 
administrativas, dentro, do razoável, estão implícitas na função social da propriedade ("lato sensu"). 
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Estado a regular mediante compra, regime evidentemente impraticável. 6. Não houve limitação 
desproporcional, em nome da função social, do contrato administrativo de prestação de serviço 
público de transporte coletivo de passageiros (cuja finalidade é assegurar o direito fundamental de ir e 
vir), aos interesses econômicos em causa. 7. Decidiu o STJ: "Registra-se, por oportuno, que o 
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria em questão nos autos da Suspensão de Segurança 
3.052/DF, já se manifestou, por intermédio de decisão proferida pelo eminente Ministro Gilmar 
Mendes, que "suposto prejuízo ou desequilíbrio de custos na equação da prestação dos serviços 
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em conjunto com as prestadoras do serviço"(STJ, RESP 200800978446, Rel. Ministra Denise Arruda, 
Primeira Turma, DJ de 10/12/2009). 8. Apelação provida para, reformando a sentença, julgar 
procedente o pedido inicial. 9. Condenação da Ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% 
sobre o valor da causa. Veja também: RESP 2008.00.97844-6, STJ AC 2004.38.02.005799-3, TRF1 
AG 2007.01.00.002167-9, TRF1 AC 2005.34.00.002355-5, TRF1 AGMSG 2006.01.00.043354-2, 
TRF1 AC 2004.38.02.005799- AG 2007.01.00.002167- AC 2005.34.00.002355- (46786 MG 0046786-
47.2004.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de 
Julgamento: 28/09/2011, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.404 de 07/10/2011)  
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Portanto, tal dispositivo, com assento constitucional no art. 230, § 2º, da 
CF/1988, concede aos idosos, de forma direta, a possibilidade de 
usufruírem do transporte coletivo sem qualquer ônus financeiro. 
Reconhece, ainda, que esse direito pode ser estendido às pessoas com 
faixa etária entre 60 e 65 anos, a critério do que dispuser a legislação local, 
tal como se deu no caso (Decreto Municipal n. 3.111/2004). Contudo, vale 
ressaltar que o Estatuto do Idoso não impôs a criação da fonte de 
custeio e, ainda, afastou a exigência de tal fonte. Diante disso, a Turma 
conheceu, em parte, do recurso, mas lhe negou provimento. Precedente 
citado: REsp 1.043.772- RJ, DJ 12/11/2008. REsp 916.675- RJ, Rel. Min. 
Teori Albino Zavascki, julgado em 25/11/2008.( Grifei-os)

83
 

  
Com relação ao conflito entre regras reputamos imperioso dizer que só 

pode ser solucionado introduzindo, em uma de suas regras, uma cláusula de 

exceção que elimina o conflito ou declarando-a inválida, pelo menos, uma das 

regras. Assim, podemos citar o exemplo mencionado por Alexy: a) é proibido 

abandonar a sala antes que soem os sinos. b) deve-se abandonar a sala em caso 

de alarme de incêndio. Se, todavia, não houver soado o sinal de saída e se for dado 

o alarme de incêndio, essas regras conduzem a juízos concretos de dever-ser 

contraditórios entre si. E esse conflito é solucionado acrescentando uma cláusula de 

exceção na primeira regra para o caso de alarme de incêndio.84  

Logo, se não for possível introduzir uma cláusula de exceção, pelo menos 

uma das regras tem que ser declarada inválida e, com isso, eliminada do 

ordenamento jurídico. O conflito de regras se opera no nível da validade jurídica, que 

não comporta graus; uma norma vale ou não vale juridicamente. Quando uma regra 

vale e é aplicável a um caso, significa que vale também sua consequência jurídica. 

Neste caso, na escolha de qual regra deve ser eliminada, deve-se utilizar regras de 

solução de conflitos tais como lex posterior derogat legi priori e lex specialis derogat 

legi generali, mas também é possível proceder de acordo com a importância de cada 

regra em conflito.85 

Nesta mesma senda, usando os critérios acima, é imperioso citarmos 

outro exemplo quando de um conflito existente entre duas regras de direito. Assim, 

imaginemos uma lei federal X que detém de um artigo que obrigue o idoso a 

apresentar um determinado documento de identificação, que será fornecido pelo 

Sindicato das Empresas de ônibus do município respectivo, para que possam gozar 

da gratuidade dos serviços de transporte público municipal e que vise demonstrar se 
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ele tem mais do que 65 anos de idade. Por outro lado, uma lei especifica, no caso o 

Estatuto do idoso - lei 10.741/0386 em que reza de modo distinto, ou seja, para ter 

acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que 

faça prova de sua idade.  

Neste caso, presenciamos um conflito de regras e que para solucioná-las 

entendemos necessário aplicar o entendimento defendido por Alexy, quando aduz 

que nesse tipo de situação o ideal seria invalidarmos uma regra da ordem jurídica, 

sendo mantida a outra. Para tanto, devemos anular a regra prevista na lei federal X 

e manter a regra mencionada no Estatuto do idoso, visto ser lei especial de trato da 

matéria. Além de que, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, 

do direito de ir e vir, bem como da garantia constitucional da gratuidade no 

transporte coletivo aos maiores de 65 anos de idade, consoante prevê o art. 230 

parágrafo 2ª da CF/88.  

Diante disto, constatamos que os direitos fundamentais não são 

absolutos, devendo o intérprete-aplicador do direito analisar o caso concreto, a fim 

de estabelecer o seu alcance.  

 
2.6. Dignidade da Pessoa Humana e Cidadania 

Ao examinar o status jurídico-normativo da dignidade da pessoa humana 

no âmbito do nosso ordenamento jurídico, verifica-se que entre nós o constituinte de 

1988 preferiu não incluir a dignidade da pessoa humana no rol dos direitos e 

garantias fundamentais, guindando-a, consoante abordaremos mais adiante, como 

condição de princípio e valor fundamental.  

Nesse sentido, é que comungamos com a ideia de Ingo Salrlet ao tratar 

do princípio da dignidade da pessoa humana como algo a ser deduzido de posição 

jusfundamental ( direitos e deveres), pois ainda que não expressamente positivados 

serviram de base, fundamento aos direitos fundamentais expressamente 

consagrados na Constituição de 1988. Logo, é possível que se trate de uma norma 
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de direito fundamental, muito embora daí não decorra, pelo menos não 

necessariamente, que exista um direito fundamental a dignidade.87  

Em relação à cidadania analisaremos, por conseguinte o seu papel frente 

à concretização dos direitos dos idosos, mesmo porque junto com a dignidade da 

pessoa humana, é um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. 

2.6.1 Dignidade da Pessoa Humana 

Não há dúvidas de que a Constituição Federal brasileira de 1988,  

destinou uma atenção ao idoso, apesar de ainda ter sido bastante tímida, visando 

com isso garantir a sua dignidade enquanto pessoa humana, a qual deve ser 

preservada em todas as fases de vida do indivíduo. 

Dessa maneira, é que houve um rompimento dos paradigmas históricos 

individualistas então predominantes no país, o que se compreende pela implantação 

do Estado Democrático de Direito e, juntamente com ele, a consagração de valores 

de respeito à dignidade humana e à igualdade.88 

Foi assim, que acertadamente, a Constituição de 1988 preocupou-se em 

evitar discriminações em razão da idade, atentando especialmente para a proteção 

às pessoas idosas, quando impôs à família, à sociedade e ao Estado o dever de 

ampará-las, seja assegurando-lhes participação na comunidade, seja defendendo-

lhes a dignidade, o bem-estar, e o direito à vida.89  

Desse modo, é que a nossa Lei maior inseriu em suas normas o princípio 

da dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da própria existência da 

Constituição e do Estado Democrático de Direito, exposto no artigo 1, inciso III da 

Constituição Federal de 1988.90 
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É nessa ótica e amparado na dignidade da pessoa humana que 

reputamos ser imprescindível a visão humanista91 por parte dos sujeitos acima 

mencionados, no rol do artigo 230 da CF/88 , a fim de garantirem uma efetividade 

das normas expostas na Constituição e no Estatuto, pois como já ficou demonstrado 

o número de idosos cresce em nosso país.  

  Portanto, a importância e o valor do ser humano é um dos poucos 

consensos teóricos do mundo ocidental atual, pois a dignidade da pessoa humana, o 

valor do homem como um fim em si mesmo, é hoje um axioma da civilização 

ocidental, e talvez a única filosofia remanescente.92  

Para tanto, é nesse cenário de humanização dentro de uma análise, da 

realidade vivenciada pelo do idoso em nosso país, que não podíamos deixar de falar 

do maior de todos os princípios: dignidade da pessoa humana. 

O mais importante princípio ou fundamento constitucional da República 

Federativa do Brasil, a nosso ver, seria a dignidade da pessoa humana, pois é a 

base, o alicerce da nossa Constituição Federal, cujo legislador e os operadores do 

Direito devem permear suas ações em torno e sob fundamento desse supra 

princípio. 

Assim, impende frisar o conceito de dignidade sob a ótica de Ingo Sarlet, 

in verbis:    

 
A dignidade da pessoa humana é uma qualidade intrínseca, inseparável de 
todo e qualquer ser humano, é característica que o define como tal. 
Concepção de que em razão, tão somente, de sua condição humana e 
independentemente de qualquer outra particularidade, o ser humano é titular 
de direitos que devem ser respeitados pelo Estado e por seus semelhantes. 
É, pois, um predicado tido como inerente a todos os seres humanos e 
configura-se como um valor próprio que o identifica.

93
  

 
 

De fato, a dignidade da pessoa humana deve abranger não somente a 

pessoa em sua individualidade, mas no contexto social em que vive. A dignidade 

humana não restará em toda sua plenitude se não houver uma materialização desta 

                                                 
91

 Seria um sentimento ou um pensamento que deve servir de parâmetro para as autoridades 
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nas condições de vida do indivíduo no que tange à saúde, o lazer, assistência aos 

desamparados e outros direitos sociais. 

Para Immanuel Kant apud Ritt, vejamos: 

 

 Admitindo porém que haja alguma coisa cuja existência em si mesma tenha 
um valor absoluto e que, como fim em si mesmo, possa ser a base de leis 
determinadas, nessa coisa e só nela é que estará a base de um possível 
imperativo categórico quer dizer de uma lei prática: 
Ora eu digo:- O homem e, duma maneira geral, todo o ser racional existe 
como fim em si mesmo, não só como um meio para o uso arbitrário desta ou 
daquela vontade. Pelo contrário, em todas as suas ações, tanto nas que se 
dirigem a ele mesmo quanto as que se dirigem a outros seres racionais, ele 
tem sempre que ser considerado simultaneamente como um fim. Todos os 
objetos das inclinações e nas necessidades que nelas se baseiam, o seu 
objeto seria sem valor. A (sic) próprias inclinações, porém como fontes das 
necessidades, estão tão longe de ter um valor absoluto que a torne 
desejável em si mesma,que, muito pelo contrário o desejo universal de 
todos os seres racionais deve ser o de se libertar totalmente delas. Portanto, 
o valor de todos os objetos que possamos adquirir pelas nossas ações é 
sempre condicional.Os seres cuja existência depende, não em verdade da 
nossa vontade, mas da natureza, têm contudo, se não seres irracionais , 
apenas um valor relativo como meios e por isso se chamam coisas, ao 
passo que os seres racionais se chama pessoas, porque a sua natureza os 
distingue já como fins em si mesmos, quer dizer, como algo que não pode 
ser empregado como simples meio e que, por conseguinte, limita, nessa 
medida todo o arbítrio ( e é um objeto de respeito).

94  
 

É por isso, que o ser humano jamais deverá ser visto ou usado como um 

meio para atingir outras finalidades, mas sempre será considerado como um fim em 

si mesmo. 

Com outras palavras Ingo Sarlet e Maria Celina Bondin Moraes apud Ritt 

aduz que o ser humano jamais deve ser usado como qualquer forma de coisificação 

ou instrumentalização do ser humano, vejamos: 

Compõe o imperativo categórico a exigência de que o ser humano jamais 
seja visto, ou usado, como meio para atingir outras finalidades, mas sempre 
seja considerado como um fim em si mesmo. Isto significa que todas as 
normas decorrentes da vontade legisladora dos homens precisam ter 
por finalidade o homem, a espécie humana como tal. O imperativo 
categórico orienta-se, então, pelo valor básico, absoluto, universal e 
incondicional da dignidade humana. É esta dignidade que inspira a regra 
ética maior: o respeito pelo outro.

95
( Grifei)        

Destarte, Kant constrói a sua tese partindo da natureza racional, que 

somente o ser humano possui, observando que a autonomia da vontade, 

conceituada, como sendo a possibilidade de determinar a si mesmo, como também 
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agir em conformidade com a representação de certas leis, é uma característica 

encontrada apenas nos seres racionais e este é um dos fundamentos da dignidade 

da pessoa humana.96  

Contudo, é nessa ótica, que se conferirá a dignidade.  

Já no âmbito do Estatuto do Idoso o legislador assegurou ao longevo 

todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.97  

Portanto, sendo também amparado por uma legislação específica, que 

consoante Renan Paes Félix: “ as normas do estatuto do Idoso são de ordem 

pública, prevalecendo sobre as vontades das partes, pois dão primazia jurídica aos 

idosos em função de seu natural estado de hipossuficiência”.98  

Nessa mesma linha de raciocínio reputamos necessário citar novamente 

Ingo Sarlet ao estabelecer que a dignidade da pessoa humana, verbis: 

A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República 
Federativa do Brasil. Constitui uma norma jurídica-positiva dotada de eficácia 
e assumiu a condição de valor jurídico fundamental da comunidade. Atua 
como elemento fundante e informador dos direitos e garantias fundamentais 
da Constituição de 1988. Nesse rol estão inclusos os direitos dos idosos. 
Este conceito de dignidade serve de parâmetro para aplicação, interpretação 
e integração não apenas dos direitos fundamentais e das demais normas 
constitucionais, mas de todo o ordenamento jurídico.( grifei)

99
 

Já para José Afonso da Silva a dignidade da pessoa humana não é uma 

criação constitucional, pois ela é um desses conceitos a priori, um dado preexistente 

a toda experiência especulativa, tal como a própria pessoa humana.100 

No âmbito internacional, apesar de não ser objeto primordial do nosso 

trabalho, comentarmos acerca das legislações internacionais, entendemos 

necessário mencionar Carmem Lúcia Antunes Rocha, ao comentar o Art. 1º da 

Declaração dos Direitos Humanos, o dispositivo que decreta a igualdade de todos os 

seres humanos em dignidade e direitos, faz as seguintes considerações: 
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 Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo 
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 FELIX, Renan Paes. Estatuto do Idoso. Leis n. 8.842/94 e 10.741/03. 2ª edição. Bahia: 
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Gente é tudo igual. Tudo igual. Mesmo tendo cada um a sua diferença. 
Gente não muda. Muda o invólucro. O miolo, igual. Gente quer ser feliz, tem 
medos, esperanças e esperas. Que cada qual vive a seu modo. Lida com as 
agonias de um jeito único, só seu. Mas o sofrimento é sofrido igual. A 
alegria, sente-se igual.

101
 

 

Para tanto, os idosos estão protegidos, assim como todas as pessoas, de 

maneira geral nas Declarações e Convenções de caráter Geral102, como a 

Declaração dos Direitos do Homem e na Convenção Americana dos Direitos 

Humanos, bem como de maneira específica temos a Resolução n. 46 da Assembleia 

Geral das Nações Unidas, de 16 de dezembro de 1991, que publica os “ princípios 

das Nações Unidas para os idosos”.103 

No campo da Casuística podemos citar alguns julgados que enfatizam o 

respeito à dignidade do idoso, in verbis: 

 

“ O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto do 
Idoso, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, 
derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que 
regulam a matéria.” ( STJ, Resp.851174/RS, Rel. Min. Luis Fux, Dj 
20.11.2006) 
“O fato de o paciente estar condenado por delito tipificado como hediondo 
não enseja, por si só, uma proibição objetiva incondicional à concessão de 
prisão domiciliar, pois a dignidade da pessoa humana, especialmente a dos 
idosos, sempre será preponderante, dada a sua condição de princípio 
fundamental da República (art. 1º, inciso III, da CF/88). Por outro lado, 
incontroverso que essa mesma dignidade se encontrará ameaçada nas 
hipóteses excepcionalíssimas em que o apenado idoso estiver acometido de 
doença grave que exija cuidados especiais, os quais não podem ser 
fornecidos no local da custódia ou em estabelecimento hospitalar 
adequado.” ( STF, HC 83.358, Rel. Min. Carlos Brito, julgamento em 
04/05/04, DJ. 04/06/04). 
 

 

Além desses, o idoso que sofrer prisão civil decorrente de inadimplemento 

de obrigação alimentícia pode gozar do benefício de prisão domiciliar, desde que 

devidamente analisadas as circunstâncias do caso concreto. 
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Se não vejamos: 

 
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. REGIME DOMICILIAR. PACIENTE 
IDOSO E DOENTE. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DAS LEP.  
-Em regra, não se aplicam as normas da Lei de Execuções Penais à prisão 
civil, vez que possuem fundamentos e natureza jurídica diversa. 
- Em homenagem às circunstâncias do caso concreto, é possível a 
concessão de prisão domiciliar ao devedor de pensão alimentícia. ( STJ-HC 
57.915/SP. Rel.Min. Humberto Gomes de Barros. Terceira Turma, DJ 
14/08/2006). 

 
 

Diante disto, há de se reconhecer, todavia, que apesar do esforço do 

Texto Constitucional e do Estatuto do Idoso, em assegurar a dignidade da pessoa 

humana, vale salientar que não é a lei, somente, capaz de alterar a realidade social. 

A sociedade e o Estado devem sempre procurar a atender ao princípio da 

dignidade humana, como fundamento principal de uma nação, colocando o homem 

no centro de tudo, sendo esta a visão estendida ao idoso, na sua proteção, bem 

ainda na forma de garantir a efetivação dos seus direitos. Verifica-se, assim, que o 

respeito à dignidade da pessoa humana deve nortear todas as relações em 

sociedade, destacando-se como valor ético a ser perseguido nas mais diversas 

áreas. 

Consoante dito alhures, o mundo esta envelhecendo e para isso a 

sociedade e as autoridades devem entender tal processo como natural, mudando os 

paradigmas existentes e aprimorando suas ações em prol dos direitos dos idosos 

através de um conjunto de ações afirmativas104 que possam garantir e efetivar os 

direitos humanos e fundamentais da pessoa idosa. 

 Seria ingenuidade crer que a solução virá através de textos normativos, 

ou seja, a iniciativa não passará de mais uma norma sem efetividade, meramente 

decorativa, incapaz de fazer frente à arraigada cultura preconceituosa em relação 

aos longevos, se a sociedade e as autoridades não adquirirem essa mentalidade 

Humanista, devendo cada vez mais se mobilizar e se conscientizar para a realização 

e efeitivação desses direitos.  

É justamente nesse sentido que o princípio da dignidade da pessoa 

humana deve ser compreendido. 
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 São os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a 
correção das desigualdades de oportunidades. LIMA, George Marmelstein. op.cit., 84.  
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2.6.2 Cidadania 

Conforme já dito nesse trabalho, em 2050, um quinto da população 

mundial será de idosos, refletindo em 2 bilhões de longevos, montante equivalente à 

população infantil de 0 a 14 anos de idade, segundo estimativas da Organização das 

Nações Unidas (ONU)105. Além de que, vale frisar que 80% deles estarão vivendo 

em países como o Brasil. Em 2008, eram mais de 20 milhões de pessoas maiores 

de 60 anos, aproximadamente 2 milhões a mais que em 2007.106 

Diante desse cenário etário, que se é colocado para a sociedade 

brasileira, é imperioso se pensar como vamos trabalhar com essa questão, e quais 

os mecanismos necessários para garantir a esses idosos a efetivação de seus 

direitos, bem como sua cidadania. 

Com isso, falar em cidadania implica em saber reconhecer de fato o que 

essa palavra representa para nossas vidas.  

Atualmente fala-se muito em cidadania, mas age-se pouco. Nesse 

aspecto, devemos tomar cuidado para não banalizá-la, transformando-a em um 

mero objeto de uso irregular nos âmbitos públicos e privados, que na maioria das 

vezes não sabem implementar a sua real significância nos contextos sociais, 

políticos e econômicos. 

A Constituição Federal em seu artigo 1ª, inciso II107 estabelece como 

fundamentos da República Federativa do Brasil a cidadania, que tem como 

consequência a democratização do acesso à justiça e a participação popular no 

processo decisório governamental. 

Desse modo, reputamos importante citar Dalmo de Abreu Dallari, 

vejamos: 

“A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a 
possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. 
Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da 
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tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo 
social”.

108
 

Paulo Hamilton Siqueira Junior e Miguel Augusto Machado de Oliveira 

asseveram, in verbis: “O termo cidadania, então, indica o liame com o Estado. A 

cidadania é a posição política do indivíduo e a possibilidade do exercício desses 

direitos”.109 

Já para José da Silva Pacheco: “ o status civitas ou estado de cidadania 

implica uma situação subjetiva, esparzindo os direitos e deveres de caráter público 

das pessoas que se vinculam ao Estado.Estabelece-se um círculo de capacidade 

conferido pelo Estado aos cidadãos”.110  

José Afonso da Silva apud Paulo Hamilton Siqueira Junior e Miguel 

Augusto Machado de Oliveira assevera que cidadania é ter direitos. O autor aduz 

que cidadania seria a concretização da democracia e sua ocorrência plena surge 

com os direitos sociais, apesar de também defender que há um conceito de 

participação política nos destinos da nação.111  

Para tanto cidadania seria essa integração entre o indivíduo e o Estado, 

dentro de um processo de “mão dupla”, ou seja, requer a participação do cidadão no 

processo político estatal, diante das mais diversas formas democráticas, bem ainda, 

como sujeito de direitos fundamentais, requer da providência Estatal no sentido de 

satisfação de todos os direitos fundamentais em igualdade de condições.    

Nesse contexto, impende demonstrar as espécies de cidadania, 

defendidas pelo sociólogo inglês T.H Marshall apud Tânia Maria Náufel Cavalcante o 

qual descreve que os direitos de cidadania não nasceram todos juntos, de uma só 

vez, mas ao contrário, eles foram se formando em etapas distintas, uma conquista 

servindo de apoio para novas conquistas de direitos de outras naturezas. Destarte, 

dividindo-a em três momentos, a saber: o primeiro deles foi de afirmação dos direitos 

civis, ou de liberdade, o segundo reporta-se aos direitos políticos e o terceiro 

momento trata da conquista dos direitos sociais.112  
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Das afirmações supra, podemos deduzir que o conceito de cidadania se 

dá de duas formas o ativo e o passivo. O primeiro seria o exercício de fiscalização 

dos negócios do Estado, participando da dinâmica estatal, se valendo dos 

instrumentos hábeis, como por exemplo: impetrar ação popular, exercer a 

democracia participativa, que não somente através do voto, mas do plebiscito, 

referendo e iniciativa popular, bem ainda mediante tomadas de decisões acerca do 

interesse público, garantindo a legitimidade das ações governamentais. Essa 

primeira abarcaria as primeiras espécies defendidas por Marshal.  

Já o segundo seria o direito do cidadão a ter direitos não de maneira 

ativa, mas passiva, como por exemplo: o direito à vida, à saúde, ao lazer, a 

assistência aos desamparados, à igualdade perante a lei, dentre outros de mesma 

natureza. Assim, poderíamos citar como exemplo de atuação Estatal em prol do 

cidadão o art. 6ª da CF/88.113   

No Brasil aos poucos estamos gestando a nossa cidadania. Demos 

passos importantes na redemocratização, bem como com advento da Constituição 

Federal de 1988 em que os idosos passaram a ser lembrados e respeitados, isto é, 

começava-se a desenvolver políticas de natureza social, econômica e cultural, e 

uma delas, só para citar um exemplo, foi à introdução do conceito de Seguridade 

Social, fazendo com que a rede de proteção social alterasse o seu enfoque 

estritamente assistencialista, passando a ter uma conotação ampliada de cidadania. 

Com efeito, o fundamento do Estado Democrático de Direito expressa-se 

no compromisso efetivo de incluir todos os cidadãos nas práticas econômicas, 

políticas e sociais do Estado. Portanto, o poder público não pode se esquivar de 

promover as medidas necessárias para essa inclusão, devendo prover a todos a 

igualdade de direitos. 

Assim, verifica-se que nenhuma Constituição brasileira foi tão pródiga e 

minuciosa em reconhecimento dos direitos sociais, conferindo um grande realce aos 

direitos de cidadania. Consoante dito acima, a legislação brasileira passou a se 

preocupar mais com a questão do idoso e seu papel na sociedade, criando projetos 
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de lei e normas para os direitos sociais dos idosos, a fim de garantir à terceira idade 

uma integração social.114 

Para tanto, vale frisar que os direitos que temos não nos foram 

conferidos, mas conquistados a custa de muita luta. Apesar de muitas vezes 

compreendermos os direitos como uma concessão, um favor de quem está em cima 

para os que estão em baixo, vale destacar que a cidadania não nos é dada, ela é 

construída e conquistada a partir da nossa capacidade de organização, participação 

e intervenção social. Seria um alicerce da democracia, sendo a democracia um 

processo.115  

Dentro desta linha de raciocínio, é que iremos no capítulo seguinte, 

abordar a relação dos direitos sociais como categoria dos direitos fundamentais dos 

idosos, ressaltando a importância desses direitos na garantia à uma velhice digna. 
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3  OS DIREITOS SOCIAIS COMO CATEGORIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

DOS IDOSOS  

Preliminarmente, é de bom alvitre esclarecer que apesar dos direitos dos 

idosos estarem em regra localizados nas três dimensões dos direitos fundamentais, 

conforme já foi dito alhures, destina-se este capítulo a abordar o campo dos direitos 

sociais da pessoa idosa, como sujeito de direitos fundamentais promovidos pelo 

Estado, além de fazer uma breve análise do papel da constituição frente aos anseios 

sociais.  

Feita esta consideração, mostra-se de suma importância demonstrar as 

bases do constitucionalismo social, ainda que de maneira sintética, para que 

possamos vislumbrar as origens históricas dos fundamentos constitucionais 

presentes na atual Carta Magna de 1988. 

No plano da teoria, o constitucionalismo social teve como base histórica o 

pensamento de igualdade imbricado com a noção de justiça, conceito este que 

remonta a Aristóteles, desde há muitos séculos antes de Cristo. Contudo, se pode 

afirmar que tal concepção, como compreendida hodiernamente, foi resultante da 

junção de elementos de cunho ideológico, doutrinárias e utópicas propagadas por 

pensadores da monta de Platão, Aristóteles, Tomás Morus, Santo Tomás de Aquino, 

dentre outros de igual relevância. 116 

Da afirmação supra se pode deduzir que o conceito de justiça social 

possui origens bastante remotas, muito antes de se cogitar de uma noção de 

constitucionalismo. O principal formulador da noção de justiça certamente foi 

Aristóteles, contudo, os outros pensadores mencionados tiveram enorme 

contribuição no aprimoramento da ideia de justiça de Aristóteles, discípulo de Platão. 

Sobre essa afirmação, cabe fazer uma ponderação: os antecessores de 

Aristóteles tinham uma concepção diferente de justiça. Enquanto para eles o 

conceito de justiça estaria naturalmente imbricado com as relações interindividuais 

ou coletivas, para Aristóteles ser justo era observar os ditames da lei e do direito, 

podendo-se por isso afirmar-se que Aristóteles foi o formulador do conceito jurídico 

de justiça. 117 
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Mas, antes mesmo de tentar compreender o conceito de justiça social 

como premissa para o constitucionalismo social, necessário perquirir a indagação 

das mais tormentosas e que certamente não possui somente uma resposta: O que 

seria justo? Essa resposta é perseguida de há muito tempo e certamente não é 

única. 

Recorrendo aos ensinamentos do professor Gérson Marques de Lima em 

seu livro “A JUSTIÇA nas lendas, nas fábulas e na história Universal”, percebemos 

uma ideia de justiça um pouco diferente dos ideais de justiça traçados por 

Aristóteles, vejamos: 

 

A justiça é a virtude mais admirada pelos homens, embora nem sempre seja 
a mais desejada. Como um dos seus cânones é a igualdade entre os 
homens, o tratamento isonômico entre as pessoas, não interessa aos 
detentores do poder, por exemplo, aplicá-la, porquanto se igualariam aos 
dominados e, então, já não poderiam subjugá-los. Sua aplicação, neste 
caso, só interessa parcialmente, na exata medida em que se mostre apta a 
justificar a relação de domínio. Por isto, editam leis dizendo o que é justo e o 
que é injusto, para pautarem a atividade e o comportamento dos homens. 
Daí, os detentores do poder afirmam o que é justo é o que está na lei. 
Ora, sendo esta feita por eles próprios, a justiça disponibiliza aos dominados 
é a justiça elaborada pelos dominantes, segundo os seus preceitos 
convenientes à sua manutenção no poder. A justiça, em tal visão deixa de 
ser encarada como virtude propriamente dita para se confundir com a 
legalidade.

118
 ( Grifei nossos) 

 

Tal pensamento nos remete aos ideais defendidos por Ferdinand Lassale, 

conforme constataremos no tópico 3.5.      

Por outro lado, Aristóteles já dizia em sua célere obra Ética a Nicômaco: 

“Justiça consiste em dar a cada qual o que é seu”. Mas como determinar o que seria 

a cada um de direito? Daí Aristóteles complementou seu conceito com a concepção 

de equidade, ou seja, uma igualdade em sua forma qualificada que consiste em 

tratar os desiguais na medida de sua desigualdade e os iguais na medida de sua 

igualdade. Caso contrário, estar-se-ia incorrendo em verdadeira desigualdade. 

Deveras, é nesse sentido, conforme o tema, que o Estado deve trabalhar 

na proteção e promoção dos direitos fundamentais da pessoa idosa, a fim de lhes 

garantir uma melhor qualidade de vida, além de que os detentores do poder devem 

focar sua gestão no intuito de promover e manter a justiça social e a ordem. 
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Além disso, o conceito de Justiça em Aristóteles, que é pautado na noção 

de igualdade, é no contexto da Polis um fim em sim mesmo, ou seja, em última 

análise a Polis era o centro das decisões políticas fundamentais e não os indivíduos. 

A esses cabiam se submeter aos preceitos da Polis, sob pena de incorrer em uma 

desvirtuação. Importante destacar que o conceito de justiça elaborado por 

Aristóteles era puramente jurídico, colocando a Polis sempre em primeiro plano. 

Para o filósofo a justiça representava a maior das virtudes, sendo que sua 

ideia sobre os aspectos da virtude seguiram o modelo de Platão (para Platão justiça 

correspondia à própria felicidade), classificando a justiça tanto no aspecto de virtude 

geral como especial. Aquela é consistente em o cidadão cumprir a lei elaborada pela 

Polis ao passo que esta consiste no aspecto da equidade. 119 

Dessa afirmação se pode concluir que no entendimento de Aristóteles, 

quem cumprisse as determinações normativas da Polis, seria dotado de uma virtude 

que era reputada como a principal, consistente no equivalente atual da observância 

do princípio da legalidade geral, aplicável ao cidadão, que consiste no fato de que 

tudo que não está proibido em lei é permitido fazê-lo. Na mesma linha de raciocínio 

reputamos interessante citar o pensamento de Kelsen, visto que o jusfilósofo agrega 

a concepção platônica de justiça, na medida em que aquele que age conforme os 

ditames da lei seria feliz, pois é justo.120 

Porém, é de bom alvitre dizer que o nosso entendimento acerca de justiça 

seria um equilíbrio entre a lei e o que é justo, ou seja, os detentores do poder não 

podem se deixar levar por uma visão “dominante x dominado” em que a aplicação 

da lei se destina única e exclusivamente a manter uma relação de domínio, mas sim 

focar numa relação de equidade e humanística. Caso, não ocorra desta forma 

acabaríamos confundindo o conceito de justiça com legalidade, consoante defende 

Gérson Marques.  

 Mais modernamente se contempla o princípio da juridicidade, que além 

da observância às regras acabam por atender aos princípios, tendo o princípio da 

dignidade humana o seu substrato axiológico que serve como vetor paradigmático 

no que tange ao atendimento dos princípios dela decorrentes, notadamente os 

direitos sociais e mais especificamente os direitos sociais de proteção aos idosos. 
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 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2002, p.135-162. 
120

 KELSEN, Hans. O que é justiça? 3. ed. Trad. De Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 
2001, p.6-7. 
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Neste caso, entendemos que com o surgimento do princípio da juridicidade, as 

decisões tendem a se aproximarem mais do conceito de justiça, visto ter como 

alicerce o meta princípio da dignidade da pessoa humana. 

Ocorre que ainda havia muita resistência no plano mundial, do 

reconhecimento da força normativa dos direitos sociais, principalmente por parte de 

estudiosos do direito que consideravam que tal categoria de direitos seriam meros 

programas de Governo, um modelo a ser seguido pelo Estado, mas que não 

necessariamente possuía força normativa. 

A Constituição Federal de 1988 foi quem dotou os direitos sociais 

realmente de uma eficácia normativa121, muito embora a Constituição de 1946 

tivesse sido pioneira em vários aspectos, o certo é que o status de direitos 

fundamentais propriamente ditos foi afirmado na Carta Magna de 1988, sendo esta, 

uma Constituição verdadeiramente social. 

Diante disto, Gianpaolo Poggio Smanio assevera: 

O Estado tem, portanto, por força das disposições constitucionais 
mencionadas, a intervenção obrigatória na proteção e defesa da família, da 
criança, do adolescente e do idoso. Essa intervenção deve assegurar a sua 
eficácia na garantia da vida e dos demais direitos fundamentais.

122
 

De modo semelhante o art. 230 da Constituição Federal expõem, verbis: “ 

A família, a sociedade, 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”. 

No mesmo foco de pensamento, o art. 6° da Constituição Federal de 1988 

também, menciona, verbis: “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição”. 

Por fim, ao dispor sobre a prestação da Assistência Social, preceitua 

nossa Carta Magna em seu art. 203, inciso I, verbis: “a proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.”  

                                                 
121

 Assim, podemos entender a real aplicação dos direitos fundamentais quando a nossa Carta Maior 
traz em seu art. 5ª, inciso LXXVIII, parágrafo 1ª, in verbis: § 1º - As normas definidoras dos direitos e 
garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
122

SMANIO, Gianpaolo Poggio. A tutela constitucional dos interesses difusos. Jus 
Navigandi,Teresina,ano 8, n. 438, 18 set. 2004. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5710>. Acesso em: 29 abr 12. 
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Todos esses direitos e garantias se deve ao fato do reconhecimento e da 

preocupação do Estado em garantir a esses idosos uma velhice digna. Assunto este, 

que analisaremos com mais ênfase no capítulo 4, visto que iremos abordar a tutela 

constitucional e infraconstitucional de amparo aos idosos em nosso ordenamento 

jurídico. 

Com isso, o alerta ao governo brasileiro para a necessidade de se criar, o 

mais rápido possível, políticas sociais que preparem a sociedade para essa 

realidade, visto que o envelhecimento da população mundial é um tema de agenda 

global, tanto que já foi formulado o Plano de Ação Internacional na II Assembléia 

Mundial do Envelhecimento das Nações Unidas, realizada em Madrid 2002.123  

Nesse mesmo pensamento, o autor Alexandre de Moraes assevera: 

 

Mais do que reconhecimento formal e obrigação do Estado para com os 
cidadãos da terceira idade, que contribuíram para o 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. 

124
  

 

Eis, pois, a razão de ser da necessidade de preocupação do Estado 

Democrático de Direito em garantir a proteção e promoção dos direitos fundamentais 

sociais dos idosos. 

Decerto, apesar de todo o esforço legislativo, ainda vivemos em um país 

carente no que tange a concretização desses direitos, tendo o Judiciário um papel 

predominante na sua efetivação consoante veremos melhor no capítulo V. 

3.1  Os direitos sociais e a reserva do possível 

O princípio da reserva do possível fora criado no âmbito do direito 

alemão, em uma realidade bastante diversa da verificada no direito brasileiro, tendo 

em vista que na Alemanha o Estado promove políticas públicas125 no sentido de 

garantir ao povo condições mínimas de subsistência no tocante ao fornecimento de 

serviços essenciais como saúde, educação, a assistência aos desamparados, 
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  FELIX, Renan Paes. op.cit., p.11. 
124

 MORAES, Alexandre de. op.cit., p. 744. 
125

 São ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições 
institucionais. Ver neste sentido: LIMA, George Marmelstein. op.cit., p. 84.     
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previdência social, salário mínimo condizente as necessidades vitais do indivíduo, 

dentre outros. 

 Portanto, ao que parece, a reserva do possível, tal qual fora concebida 

na Alemanha não deve ter o mesmo âmbito de abrangência no Brasil em que muitas 

vezes faltam essas condições mínimas de existência com dignidade. 

Dentro do mesmo raciocínio, reputamos Juliane Kokot apud Andreas J. 

Krell, verbis: “O mundo em desenvolvimento ou periférico em que o Brasil ainda ( faz 

parte),  significa uma realidade expressiva  e sem precedentes, a qual não se pode 

descuidadamente aplicar as teorias científicas nem as posições políticas trasladadas 

dos países ricos”.126 

Continuando, João Maurício Adeodato apud Andreas J. Krell 

complementa, verbis: “Assim, a discussão europeia sobre o Estado Social e a 

redução de suas prestações e a contenção dos respectivos direitos subjetivos não 

podem absolutamente ser transferido para o Brasil onde o Estado Providência127 

nunca foi implantado.128 

Contudo, existe uma corrente doutrinária, a qual nos filiamos, que 

apresenta um contra-argumento à reserva do possível, no entendimento de que a 

ideia de um condicionamento econômico, no sentido de disponibilidade financeira do 

Estado não é exclusivo dos direitos sociais, mas abrangeria todos os direitos 

fundamentais, diante do fato de que de certa forma, todo direito fundamental envolve 

custos diante dos cofres estatais, quer diretos, quer indiretos.129 

Todavia, saliente-se de que o argumento da reserva do possível, tal qual 

fora concebido na realidade alemã, não pode ser transposta para a realidade 

brasileira, tendo em vista que lá, o mínimo existencial é realmente atendido, 
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 KRELL, Andreas J. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha. Os 
(des)caminhos de um Direito Constitucional “Comparado”. Sergio Antônio Fabris editor. Porto Alegre. 
2002.p. 54.     
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 Conforme Lênio Strek, entende-se por Estado de Providência o Estado do bem-estar social ou 
Welfare state. Contudo, acrescenta o autor: “ Evidentemente, a minimização do Estado em países 
que passaram pela etapa do Estado Providência ou welfare state tem consequências absolutamente 
diversas da minimização do Estado em países como o Brasil, onde não houve Estado Social. O 
Estado interventor-desenvolvimentista-promovedor, que deveria fazer esta função social, foi, 
especialmente no Brasil, pródigo (somente) para as elites, enfim, para as camadas médio-
superiores da sociedade, que se apropriaram/aproveitaram de tudo desse Estado, privatizando-o, 
dividindo/loteando com o capital internacional os monopólios e os oligopólios da economia e,entre 
outras coisas”.STREK, Luis Lenio.CONSTITUIÇÃO OU BARBÁRIE? – A lei como possibilidade 
emancipatória a partir do Estado Democrático de Direito. Disponível em: < 
http://www.leniostreck.com.br/site/wp-content/uploads/2011/10/16.pdf>. Acesso em: 25 mai 12. 
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 KRELL, Andreas J. op.cit., p. 54 
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 ABRAMOVICH, Víctor; COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. 
Madrid: Editorial Trotta, 2002, p. 22. 
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diferentemente do Brasil, em que muitas vezes há flagrante desrespeito á dignidade 

humana do indivíduo. 

Realmente, como efetivar os direitos de primeira dimensão, que 

constituem direitos individuais, civis e políticos sem que houvesse uma prestação 

estatal ativa no sentido de garantir de maneira plena esses direitos? Como 

concretizar, por exemplo, o direito à vida ( 1ª dimensão) sem que antes o Estado 

proporcione políticas públicas em atendimento à saúde (2ª dimensão) dos idosos em 

situação de risco? Para que serve o direito a propriedade (1ª dimensão) se muitas 

pessoas não têm direito nem para comprar um prato de comida, ou seja, à 

alimentação (2ª dimensão)?. 

 Nesse diapasão, é que deve o Estado buscar assegurar tal direito 

através da efetivação dos seus direitos sociais fundamentais, que de certo modo 

demandam recurso financeiro130 para o Estado.  

Portanto, na compreensão aqui compartilhada, concluímos que o 

argumento da reserva do possível, mesmo que se admita a sua aplicação, não 

deveria ser aplicável somente aos direitos sociais, pois todo direito fundamental 

possui um custo efetivo para o Estado. 

Não se pretende, com isso, que negue a existência de uma reserva. O 

que se almeja demonstrar, é que tal argumento se constitui em uma falácia, caso se 

considere que somente os direitos sociais representam um custo elevado para o 

Estado. Ou seja, apesar da reserva do possível ser uma limitação da atuação estatal 

em prol de efetivação de direitos, tanto de maneira espontânea quanto em relação 

às determinações judiciais, é imperioso dizer que é notório a banalização do uso da 
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 No Brasil a “reserva do possível” foi enfrentada pelo STF, especialmente em votos do Ministro 
Celso de Melo, que já assinalou o seguinte: “É que a realização dos direitos econômicos, sociais e 
culturais - além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização - depende, 
em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades 
orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-
financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação 
material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não se 
mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante indevida manipulação de sua 
atividade financeira e/ou político-administrativa - criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, 
arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a 
preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. 
Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de 
justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de 
exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa 
conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos 
constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”. (STF, RE 436966, rel. 
Min. Celso de Melo, j. 26/10/2005) (grifei nossos) 
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reserva do possível, por parte do Poder Público, como forma de se eximir das suas 

obrigações constitucionais. 

Portanto, o Estado deve disponibilizar elementos concretos a respeito da 

impossibilidade material de se cumprir o que determina a decisão judicial. 

Nesse sentido, vale citar o trecho do voto do ministro Celso de Melo na 

ADPF 45/2004, verbis: 

 

“cláusula da “reserva do possível” - ressalvada a ocorrência de justo 
motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a 
finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas 
obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta 
governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, 
aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de 
essencial fundamentalidade.

131
( grifei nossos) 

 

De certo, consoante exemplo supracitado, é que o direito a saúde, por 

estar mais diretamente ligado ao direito à vida, é tão fundamental que na ausência 

ou insuficiência dessas prestações materiais pode ser pleiteado por meio judicial132. 

Assim, o titular do direito a saúde pode exigir do Estado providencias fáticas 

relevantes para o desfrute da prestação que lhe constitui o objeto.133 

Recorrendo aos ensinamentos de George Marmelstein, in verbis: 

 

É de suma importância tratar os direitos fundamentais como valores 
indivisíveis e interdependentes, a fim de não priorizarem os direitos de 
liberdade em detrimento dos direitos sociais ou vice-versa. Na verdade, de 
nada adianta a liberdade sem que sejam concedidas as condições materiais 
e espirituais mínimas para a fruição desse direito. Não é possível, portanto, 
falar em liberdade sem um mínimo de igualdade, nem de igualdade sem as 
liberdades básicas.(...) 

134
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 Voto do ministro Celso de Melo,na ADPF 45/2004. 
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 Assim entendeu o Ministro Gilmar Mendes, in verbis: “Ementa: Suspensão de Segurança. Agravo 
Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência 
Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. 
Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à 
saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. Fornecimento de 
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à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. 
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É certo que muitas vezes, o Estado não atua da forma adequada, no 

sentido de que, não raras vezes, determinados grupos sociais privilegiados, 

terminam por ter uma proteção mais efetiva do Estado. Por outro lado, os grupos 

menos favorecidos, por vezes, terminam por ter um campo de proteção menor. Isso 

faz do discurso dos direitos fundamentais um discurso desprovido de sentido, o que 

acaba por afetar tanto a concretização dos direitos sociais, quanto dos direitos de 

liberdade. Portanto, há de se impor o reconhecimento tanto dos direitos de liberdade 

como dos direitos sociais submetidos à reserva do possível do Estado, caso se 

adote essa tese. 135 

De qualquer maneira, a reserva do possível, tal qual concebida no 

Contexto da sociedade alemã não pode servir de parâmetro para o caso brasileiro, 

pois a realidade social é bastante distinta da verificada no Brasil, tendo em vista que 

o mínimo social daquele país equivale ao médio existencial brasileiro. 

3.2 Os direitos sociais e o mínimo existencial 

No Brasil não se pode afirmar que não existam mecanismos estatais que 

tenham por desiderato promover o bem-estar social. Até porque, a própria Carta 

Magna determina ao Estado que construa uma sociedade livre, justa e solidária, 

bem como a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, sexo, 

religião, idade, dentre outras formas de discriminação, sendo estes alguns dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Todas essas ações visam 

a justiça social.  

Ocorre que, o grande desafio que se mostra contemporaneamente é 

justamente a implementação de uma política que possibilita a efetivação desse 

objetivo. 

A Constituição, ao contrário do que muitos pensam, não é contraditória. 

Sua aplicação é que muitas vezes se dá de maneira distorcida. Suas regras, seus 

princípios, devem sempre convergir para um objetivo comum qual seja, o de 

promover a dignidade da pessoa humana. E isso só se faz possível quando se 

busca harmonizar seus princípios, tendo em vista que não há hierarquia entre 

normas constitucionais. 
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  HOLMES, S., “El constitucionalismo, la democracia y la desintegración del Estado”, in H. Koh/R. 
Slye (orgs.), Democracia deliberativa y derechos humanos, Barcelona, 2004, trad., pp. 146 ss. 
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Aliás, não se pode olvidar que os direitos sociais, juntamente com a 

soberania popular, os princípios da atividade econômica, bem como os direitos de 

participação política vêm a consagrar o Brasil como um Estado Democrático de 

Direito. Como tal, não há que se falar em contradição de princípios constitucionais, 

mas sim, deve-se almejar dar legitimidade à sociedade para que esta busque a 

realização de políticas promovedoras do bem estar de todos.136 

 Além disso, não podemos esquecer do papel do Estado frente a 

promoção e efetivação de direitos constitucionalmente protegidos. O que se critica é 

a defesa de uma total falta de atuação Estatal, no sentido de garantir o bem estar 

social, através da concretização de direitos fundamentais do idoso, que busquem a 

garantir a sua dignidade. Assim, conforme dito alhures citamos novamente o art. 230 

da Constituição Federal de 1988, norma esta que deve ser perquirida 

constantemente pelos sujeitos assim definidos no artigo. 

Destarte, é nesse cenário que reputamos o entendimento de Andreas 

Krell, verbis: 

 
A teoria do mínimo existencial tem a função de atribuir ao indivíduo um 
direito subjetivo contra o Poder Público em casos de diminuição da 
prestação de serviços sociais básicos que garantam a sua existência digna, 
significando o direito de requerer um mínimo dos meios de sobrevivência 
ou subsistência, de tal forma que sem o mínimo necessário a existência, 
cessaria a possibilidade da própria sobrevivência. Esse mínimo estaria 
baseado no próprio conceito de dignidade humana.

137
 (Grifei-os) 

 

Contudo, existe uma visão mais ampliativa do mínimo existencial, que 

considera o contexto sociocultural do indivíduo, o que estaria intrinsecamente 

imbricado com as condições da personalidade do indivíduo, que sem dúvida integra 

a dignidade humana do mesmo, e também da participação e interação na 

comunidade em que vive. Estar-se-ia integrando ao conceito de mínimo existencial o 

conceito de mínimo social. 138 

Desse conceito, se depreende que essa ampliação está voltada ao 

princípio da socialidade, que considera o indivíduo não mais somente um sua 

essencialidade individual, mas busca sua integração na comunidade em que vive. 

Nesse aspecto o mínimo existencial não mais se restringe a assegurar o direito á 
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 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1990, p. 132. 
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  KRELL, Andreas J. op.cit., p.62.  
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 NOVAIS, Jorge Reis. Direitos sociais-teoria jurídica dos direitos sociais enquanto direitos 
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vida ou a liberdade do indivíduo, mas a dignidade do mesmo em relação à 

sociedade. Talvez por isso, reputamos interessante citar os ensinamentos de 

George Marmelstein quando aduz: 

 

A Constituição Federal brasileira não prevê que apenas um mínimo será 
protegido. Existem, pelo contrário, algumas diretrizes que orientam para 
uma proteção cada vez mais ampla, por exemplo no âmbito da saúde, que 
orienta pelo princípio da universalidade do acesso e da integralidade do 
atendimento, o que afasta a ideia minimalista.

139
 Da mesma forma, o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, já incorporado 
ao ordenamento jurídico brasileiro em janeiro de 1922, fala em máximo dos 
recursos disponíveis para implementar os direitos sociais, o que também é 
incompatível com a ideia minimalista.

140
   

 

No entendimento aqui perfilhado, esta é a melhor compreensão do 

mínimo existencial, eis que engloba o mínimo social, que considera o indivíduo 

inserido em uma realidade social e não isoladamente. 

3.3 Os direitos sociais e o princípio da subsidiariedade 

Primeiramente, é necessário dizer que o assunto que deriva do princípio 

da subsidiariedade, a saber: a atuação do Judiciário como garantidor de direitos 

fundamentais à saúde, no caso da pessoa idosa, sendo mais conhecido como 

judicialização da política que irá ser trabalhado no capítulo V, dada a importância 

que se requer o tema. 

Porém, é de bom alvitre dizer que o assunto é bastante polêmico, tendo 

em vista que envolve sobremaneira uma relação com o processo democrático que 

se verifica hodiernamente. Isto se deve pelo fato de ser este, um fenômeno 

inevitável diante da atual conjuntura do papel do Juiz na atualidade.141 

Diante da atual problemática vivenciada pelas pessoas, no caso em 

comento dos idosos, em não ter seus direitos fundamentais devidamente efetivados 

pelo Poder Legislativo ou Executivo, quando prevê a Constituição Federal de 1988 
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 “Art. 194, (...)Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos:I - universalidade da cobertura e do atendimento 
(...)” ; “Art. 198. Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes (...); 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; III - participação da comunidade. 
140

 LIMA, George Marmelstein. op.cit., p. 350. 
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uma aplicação imediata dos direitos e garantias fundamentais142, questiona-se: “ 

qual o mecanismo de proteção que essas pessoas têm quando tais direitos não são 

devidamente respeitados, protegidos ou promovido pelos Poderes Legislativo ou 

Executivo?  

Partindo desse pressuposto é que iremos começar a entender a 

importância do princípio da subsidiariedade no campo da efetivação dos direitos 

fundamentais expostos na nossa Carta Magna. 

Destarte, surge então o papel do Judiciário143 na concretização desses 

direitos, ainda que subsidiariamente. Nesse sentido, vale destacar o papel do 

Ministro Celso de Melo quando em entrevista justificou o papel do juiz na proteção 

das normas constitucionais, verbis: 

 

-O STF, sob a atual Constituição, tomou consciência do alto relevo de seu 
papel institucional. Desenvolveu uma jurisprudência que lhe permite atuar 
como força moderadora no complexo jogo entre os poderes da República. 
Desempenha o papel de instância de equilíbrio e harmonia destinada a 
compor os conflitos institucionais que surgem não apenas entre o Executivo 
e o Legislativo, mas, também, entre esses poderes e os próprios juízes e 
tribunais. O Supremo acha-se investido, mais do que nunca, de expressiva 
função constitucional que se projeta no plano das relações entre o Direito, a 
Política e a Economia. - O tribunal promove o controle de 
constitucionalidade de todos os atos dos poderes da República. Atua como 
instância de superposição. A Suprema Corte passa a exercer, então, 
verdadeira função constituinte com o papel de permanente elaboração do 
texto constitucional. Essa prerrogativa se exerce, legitimamente, mediante 
processos hermenêuticos. Exerce uma função política e, pela interpretação 
das cláusulas constitucionais, reelabora seu significado, para permitir que a 
Constituição se ajuste às novas circunstâncias históricas e exigências 
sociais, dando-lhe, com isso, um sentido de permanente e de necessária 
atualidade. Essa função é plenamente compatível com o exercício da 
jurisdição constitucional. O desempenho desse importante encargo permite 
que o STF seja co-partícipe do processo de modernização do Estado 
brasileiro.- É importante ressaltar que, hoje, o Supremo desempenha um 
papel relevantíssimo no contexto de nosso processo institucional, 
estimulando-o, muitas vezes, à prática de ativismo judicial, 
notadamente na implementação concretizadora de políticas públicas 
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 Art. 5ª parágrafo 1ª da CF/88, verbis: As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
têm aplicação imediata”. 
143

 Nesse sentido, olhar o trecho do voto do Ministro Celso de Melo na já citada ADPF 45/04: É certo 
que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário - e nas 
desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar políticas públicas 
(JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, "Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 
1976", p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, 
primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases 
excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, 
por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com 
tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de 
estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. 
Trecho do voto do Ministro Celso de Melo na já citada ADPF 45/04. 
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definidas pela própria Constituição que são lamentavelmente 
descumpridas, por injustificável inércia, pelos órgãos estatais 
competentes. O Supremo tem uma clara e nítida visão do processo 
constitucional. Isso lhe dá uma consciência maior e uma percepção mais 
expressiva do seu verdadeiro papel no desempenho da jurisdição 
constitucional.

144
 (Grifo nosso) 

Isso é plenamente válido, sobretudo porque na visão aqui defendida o 

papel do juiz não pode ficar adstrito à de um mero aplicador da lei. Isto porque, o 

Direito é um fato social e como tal não deve ser interpretado literalmente em todo e 

qualquer caso. Nesse contexto é essencial que o aplicador da norma tenha em 

mente a relação entre o fato social em concreto e a norma jurídica, tendo em vista a 

importância da eficácia social da norma.145 

Tal informação do autor supracitado decorre do fato de que o Direito é um 

fato social e que, portanto não deve ficar adstrito a uma mera interpretação 

gramatical. Não se pretendendo, contudo, negar-se a importância do método 

gramatical, mas tão somente a insuficiência do mesmo, no sentido de simplificar em 

demasia o sentido da norma. 

Além disso, impende frisar que os direitos fundamentais por serem 

normas jurídicas são direitos plenamente exigíveis e justificáveis, ou seja, podem ter 

sua aplicação e efetivação forçada pelo Poder Judiciário. É que os constitucionalista 

chamam de “ dimensão subjetiva”, expressão que justifica a possibilidade de os 

direitos fundamentais serem exigidos por seus titulares, dada a sua pretensão 

subjetiva em que essas pessoas detêm o direito de reivindicá-los no campo do 

Judiciário.146  

Nesse sentido, podemos demonstrar, no campo internacional, a 

justiciabilidade dos direitos fundamentais, sendo uma exigência da própria 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 que estabelece em seu artigo 

8ª uma proteção judicial desses direitos, verbis: todo homem tem direito a receber 

dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os 

direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição e pela lei.” 

Para tanto, apesar da importância do Judiciário em dar eficácia e de 

promover tais direitos, entendemos que o princípio da subsidiariedade deve ser 
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 Site: Consulto Jurídico. Entrevista com o Ministro Celso de Mello em março de 2006  em que 
menciona o papel do Judiciário na concretude de direitos fundamentais. Disponível em <  
http://www.conjur.com.br/2006-mar-15/juizes_papel_ativo_interpretacao_lei>.Acesso em: 02 jul 12. 
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  MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 
1. 
146

  MARMELSTEIN. George. op. cit., p.325-326. 

http://www.conjur.com.br/2006-mar-15/juizes_papel_ativo_interpretacao_lei%3e.Acesso
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observado pelo Poder Judiciário de maneira bastante cautelosa, visto envolver o 

princípio da separação dos poderes e da democracia. 

Desse modo, um ativismo no sentido de garantir o mínimo existencial dos 

indivíduos é plenamente razoável. O que não é razoável é o ativismo exacerbado 

que se pode observar nas Jurisprudências do Supremo Tribunal Federal. Tal 

ativismo, devido o fato de pecar pelo excesso, é avesso á um Estado reputado como 

de democrático de direito, até porque, devido o critério de escolha dos membros da 

Suprema Corte ser no mínimo questionável147, as decisões tendem a serem 

somente políticas e raramente jurídicas. Portanto, deve haver um equilíbrio, afim de 

que possa ser preservado. 

3.4  A estrutura positiva e negativa dos direitos sociais  

Os direitos sociais, assim como as demais categorias de direitos 

fundamentais envolvem tanto uma atuação Estatal positiva como negativa, sendo o 

primeiro garantidor das políticas públicas, enquanto o segundo como um non facere, 

no sentido de que o Estado deve abster-se, em algumas situações, no tocante, por 

exemplo, ao fato de que o Estado tem de evitar legislar com o desiderato de ferir o 

núcleo intangível dos direitos fundamentais sociais, conforme veremos no sub-tópico 

3.4.2.  

No concernente a vinculação dos direitos fundamentais pelo Estado, esta 

pode ser entendida sobre duplo aspecto: o primeiro composto pelo critério 

formal/institucional, em que o Estado detém o poder, através das três esferas: 

Executivo, Legislativo e Judiciário, no qual detêm o poder do Estado, se obrigando 

pelos Direitos Fundamentais, e o segundo abrangendo o aspecto material/funcional, 

que seria as funções exercidas pelos órgãos do Estado que também se vinculam 

aos direitos fundamentais.148  

Assim, vejamos abaixo estas relações envolvendo os direitos sociais 

enquanto prestações positivas e negativas. 

 

                                                 
147

  Acerca das críticas no tocante ao critério de escolha dos membros do Supremo Tribunal Federal 
remetemos o leitor para a leitura da obra de MARQUES DE LIMA, Francisco Gérson. O Supremo 
Tribunal Federal na crise institucional brasileira: abordagem interdisciplinar de sociologia 
constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009.  
148

 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, 8ª ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007 p. 382-383. 
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3.4.1 Direitos sociais enquanto prestações positivas 

Direitos sociais enquanto prestações positivas é a concepção de direitos 

sociais como direitos a atuação estatal positiva, no sentido de proporcionar meios 

que garantam direitos como saúde, moradia, saneamento básico, trabalho, 

assistência aos desamparados, dentre outros.  

Tais direitos, como quaisquer categorias de direitos fundamentais não se 

encontram na esfera de disponibilidade do Estado, que não pode simplesmente 

abdicar de promovê-los, sob pena de desrespeito à própria República. 

Importante atentar para o fato de que se deve estabelecer a diferença 

entre as espécies de prestações positivas: o direito a uma prestação normativa 

perante o Estado e o Direito a uma ação positiva fática.  

Esta, ação fática, também poderá ser realizada perante o particular e pelo 

Estado como, à guisa de exemplo, o papel da família e da sociedade em dar 

eficácias as normas garantidoras de proteção ao idoso, e do próprio Estado em 

promover políticas públicas em prol de dar eficácia as normas por ele estabelecida, 

como por exemplo construção de novos asilos e casas de apoio a pessoa idosa em 

risco de vida. 

 Assim, para melhor esclarecer, reputamos o seguinte exemplo: o papel 

da família em garantir ao idoso uma vida digna, proporcionando-lhe um bem-estar. 

No caso em questão, podemos citar o cuidado, o dever de amparo do filho em 

relação aos pais idosos, em situação de risco. Neste caso, haveria uma ação 

positiva fática em que os filhos acabam por ter que amparar seus pais quando 

estes necessitam. 

 Além de que, quando o Estado oferece mecanismos que visem a 

estimular a assistência a estes idosos desamparados149, como a criação de 

programas sociais destinados a pessoa idosa e na promoção e conscientização de 

políticas públicas, além da concretização de direitos fundamentais pelo Judiciário150, 

entendemos que há também uma ação positiva fática, porém por parte do Estado. 

Nesse caso, podemos citar a seguinte situação: o estímulo pelo Poder Público às 

empresas privadas para admissão de idosos no mercado de trabalho pode ser feita 
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 Olhar, art. 6 da Constituição Federal/88. 
150

 Verificar a função do Judiciário na concretização dos direitos fundamentais do idoso, no capítulo V, 
além das várias decisões acerca da matéria já colacionadas nessa dissertação. 



70 

 

através da criação de subsídios ou redução da carga tributária. Aqui entende-se 

promoção de políticas públicas e efetivação de direitos151. 

 Em contrapartida, quando o Estado atua de modo legisferante152 através 

da criação de normas garantidoras dos direitos constitucionais dos idosos garantindo 

a eficácia dos dispositivos constitucionais como: o artigo 6ª e o artigo 230 da 

Constituição Federal, entendemos que há uma ação normativa do Estado no sentido 

de regulamentar tais ações positivas, observando, é claro, o princípio da 

legalidade.153 

Portanto, o direito a uma prestação normativa significa direito a que o 

Estado através de seus atos crie normas, a fim de garantir um bem maior. No caso 

em comento seria assegurar à incolumidade, a saúde, a assistência ao 

desamparado, além do principal que é a dignidade do idoso. Ainda dentro desta 

prestação normativa, podemos citar outro exemplo, como a criação da lei 12.213/10 

que instituiu 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. Assim, tal norma regulamentará o 

financiamento dos programas e das ações relativas ao idoso com vistas em 

assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, 

integração e participação efetiva na sociedade.  

Já o Direito a uma ação positiva fática seria uma manifestação positiva 

do que está positivado na lei, ou seja, significa o direito a uma atuação positiva no 

mundo dos fatos e nesse interim tanto o Estado como o particular estão legitimados 

a assim proceder. 

Esclarece Alexy que os direitos fundamentais sociais são considerados 

direitos à prestações por excelência aonde há um feixe de posições que dizem 

respeito em parte à prestações fáticas e em parte à prestações normativas.154 

Além disso, faz-se mister esclarecer que há um entendimento que 

concebe o direito a prestações positivas de maneira ampla. Estas abarcam o dever 

do Estado de prestar ações no sentido de garantir os direitos fundamentais, sejam 
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 Assim prevê o art. 28, inciso III do Estatuto do Idoso, verbis: Art. 28. O Poder Público criará e 
estimulará programas de: III- estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho. 
152

 Conforme prevê o art. 98 do Estatuto do Idoso, verbis: Abandonar o idoso em hospitais, casas de 
saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, 
quando obrigado por lei ou mandado: Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa. 
153

  ALEXY, Robert. op.cit., p. 202 e 203. 
154

  ALEXY, Robert. op.cit., p. 202. 
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através de políticas públicas ou programas de governo a serem implementados 

gradativamente. Essa ideia é oposta a de direito de defesa, que inclui o direito a uma 

posição absenteísta do Estado, não provedora de direitos.155  

Para tanto, o referido autor esclarece que os direitos sociais à prestações 

em sentido estrito distinguem-se dos direitos sociais à prestações em sentido 

amplo, pois estes dizem respeito a atuação positiva do Estado no cumprimento dos 

seus deveres de proteção, já decorrentes da sua condição de Estado democrático 

de Direito e não propriamente como garantidor de padrões mínimos e justiça social, 

ao passo que os direitos a prestação em sentido estrito, entenda-se direitos sociais, 

dizem respeito a direito a algo (prestações fáticas) decorrentes de sua atuação de 

Estado Social.156 

Ainda no tocante a dimensão positiva dos direitos fundamentais sociais é 

de extrema importância destacar que a Constituição Federal de 1988 consagrou no 

artigo 230, consoante dito acima, no capítulo que trata da Família, da Criança e do 

Adolescente e do Idoso, uma atenção especial aos idosos.157 

Além disso, é necessário adiantar, outro problema, no que concerne à 

necessidade de atuação ativa do Estado, no sentido de promoção dos direitos 

sociais, que é saber até que ponto o Poder Judiciário poderá intervir no sentido de 

promover os direitos sociais quando o Estado for silente? 

 Trata-se em verdade de questão das mais tormentosas e que não cabe 

nesse tópico tecer todas as minúcias, embora impende frisar que iremos tratar do 

assunto no capítulo V.   

3.4.2  Os direitos sociais enquanto prestações negativas 

Muito embora a característica marcante dos direitos sociais residem 

justamente no fato de que ensejam a atuação do Estado de forma efetiva, o fato é 

que, como quaisquer direitos fundamentais, os direitos sociais também possuem 

uma dimensão negativa, para serem concretizados de maneira efetiva. 
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 ALEXY, Robert. op.cit., p. 402. 
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 ALEXY, Robert. op.cit., p. 202. 
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 Art. 230- CF 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. 
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Antes de adentrar no cerne da dimensão negativa dos direitos sociais, à 

título de informação, esclarecemos que as ações negativas do Estado podem ser 

divididas em três categorias: a primeira consiste em não fazer do Estado no sentido 

de se abster de dificultar ou impedir determinadas ações do titular do direito; a 

segunda é determinada por um non facere no intuito de que não sejam modificadas 

determinadas situações do titular do direito; na terceira o Estado deve se imiscuir de 

eliminar posições jurídicas do titular. 158 

Assim, não obstante o fato de que os direitos sociais se caracterizam 

como autênticos direitos a prestações positivas em face do Estado e os direitos de 

liberdade seriam, ao contrário daqueles direitos negativos, o fato é que eles 

possuem também um cunho negativo, mesmo que essa seja uma característica 

secundária no caso dos direitos sociais. 

Cabe destacar que o rol de direitos fundamentais expressos na 

Constituição Federal de 1988 não condiz com a real efetividade empregada as 

normas disciplinadoras de direitos sociais. Isso coloca à prova o próprio papel do 

Direito, diante do fato de que, no liberalismo (ainda não totalmente superado, pois 

vivemos em um momento neoliberal), em que pese o Estado social brasileiro restar 

configurado, a concretização de políticas promovedoras desses direitos não constitui 

ainda matéria afeta à maioria dos juízes e demais aplicadores do Direito.159 

Pois bem, diante desse breve relato, impende voltar à temática principal, 

questionando-se: em que consistiria essa dimensão negativa dos direitos sociais? 

Em sua dimensão negativa, ao contrário da positiva, não se exige uma prestação do 

Estado no intuito de promover uma política de promoção dos direitos sociais. Essa 

dimensão consiste no dever jurídico do Estado, bem como de terceiros de se 

absterem de agredir os direitos sociais que, no caso dos direitos sociais dos idosos, 

consiste no dever de abstenção do Estado de intervir negativamente na relação 

jurídica com os idosos. Tomemos como exemplo uma ação de fornecimento de 

medicamentos em que o idoso em situação de vulnerabilidade e risco de vida 

pleiteia, através do seu advogado, à Fazenda Pública o fornecimento de um 

medicamento “X”, devidamente autorizado pelas normas do SUS- Sistema Único de 
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  ALEXY, Robert, op.cit, p. 196. 
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 SILVA, Virgílio Afonso da. O Judiciário e as políticas públicas: entre transformação social e 
obstáculo à realização dos direitos sociais. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, 
Daniel (organizadores). Direitos sociais: fundamentação, judicialização e direitos sociais em 
espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 587-588. 
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Saúde. Desse pleito, a Fazenda ao contestar tal pedido se vale do disposto do art. 

188 do CPC160, ocasionando na demora na solução do litígio. Neste caso, 

entendemos que a Fazenda Pública deveria se abster de tal prerrogativa, a fim de 

garantir ao idoso, em risco de vida, o direito social à saúde, direito este indissociável 

ao direito à vida.  

Nessa mesma senda de raciocínio, tomemos como outro exemplo: dois 

idosos, com estado de saúde físico e mental em perfeitas condições, resolvam-se 

casar. Nesse tipo de relação privada, especificamente entre nubentes maiores de 70 

anos de idade, acabam por serem obrigados a casar no Regime de Separação Total 

de Bens. Neste caso, pactuamos com entendimento que o Estado ao impor esta 

situação161 acaba por enfraquecer de certa forma a autonomia da pessoa, 

restringindo a liberdade do cônjuge, mentalmente capaz, de escolher o regime de 

bens que melhor lhes aprouver, referindo-se como se toda pessoa maior de 70 anos 

fosse incapacitado, não tivesse condições mentais para fazer tal escolha. Isso 

poderá acabar farpeando os princípios da Liberdade, da Igualdade, da 

Razoabilidade e da Dignidade da Pessoa Humana. 

É nesse contexto, que pactuamos com a ideia negativa dos direitos 

sociais. 

3.5 A concepção sociológica de Constituição de Ferdinand Lassale 

Em 16 de abril de 1862, Ferdinand Lassalle proferiu numa associação 

liberal-progressista de Berlim sua conferência sobre a essência da Constituição. 

Ferdinand Lassalle, ao tratar da natureza das Constituições, inaugura uma corrente 

de pensamento que se costuma denominar de sociológica. Nessa conferência, que 

foi traduzida para o português como A Essência da Constituição ou O que é 

Constituição, o pensador coloca que a ordem jurídica pertence aos Fatores Reais de 

Poder, sendo estes o conjunto de forças que possuem atuação política, tendo a lei 

como base para conservar as instituições jurídicas. 

 Além disso, em sua tese fundamental o pensador aduz que as questões 

constitucionais não são questões jurídicas, mas sim questões políticas. Isso se dá 

pelo fato que a Constituição de um país expressa as relações de poder nele 
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 Art. 188 do CPC  Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer 
quando a parte  for a Fazenda Pública ou o Ministério Público. 
161

 Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: II – da pessoa maior de 70 
(setenta) anos. 
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dominante, a saber: poder militar, representado pelas forças armadas; o poder 

social, representado pelos latifundiários; o poder econômico, representado pela 

grande indústria e pelo grande capital; e poder intelectual, representado pela 

consciência e pela cultura geral.  

Desse modo, como dito acima, as relações fáticas resultantes da 

conjugação desses fatores ( poder militar, econômico e etc;) constituem a FORÇA 

ATIVA determinante das leis e das instituições da sociedade, fazendo com que estas 

expressem, tão somente, a correlação de forças que resultam nos fatores reais do 

poder.  

Para Lassale, são os “fatores reais do poder” que formam a Constituição 

real do país, vejamos: 

 

Os fatores reais do poder, que regulam no seio de cada sociedade, são 
essa força ativa e eficaz que informa todas as leis e instituições 
jurídicas da sociedade em apreço, determinando que não possam ser, 
em substância, a não ser tal como elas são.

162
 (grifei nossos) 

 

No contexto brasileiro, entendemos que tal teoria só teria aceitação caso 

a comunidade jurídica esquecesse do compromisso político e do engajamento social 

que a Constituição traz. Algo que é totalmente inviável, pois a Constituição, sendo a 

norma Superior em um ordenamento jurídico, além de rígida, como é o caso no 

ordenamento jurídico brasileiro, exerce sim, uma influência social e política nas 

pessoas. Essas influências acabam por formar uma consciência cívica nas pessoas, 

que assimilam o conteúdo da Constituição, por assim dizer, ainda que de forma 

involuntária.  

Assim, não é correta a afirmação de Lassale, quando este diz que a 

Constituição escrita não passa de um emaranhado de papel, que uma lei só poderá 

ser seguida se for condizente com os fatores reais de poder, sendo impossível de se 

colocar em prática, pois caso isto ocorresse estaria em desacordo com a realidade 

vigente de um país, dado que a maioria das pessoas não estão inseridas no rol dos 

poderosos.   

Além disto, tal assertiva não procede, pois os preceitos da Constituição 

acabam por serem assimilados pelas pessoas, notadamente naquelas dotadas de 

consciência cívica. Portanto, entender a Constituição escrita como um emaranhado 
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de papel é o mesmo que renegá-la à um papel de simples livro não constituindo 

assim, um mandamento para que o Estado e os cidadãos, nas relações entre 

Estado-cidadão e particular-particular hajam conforme o preconizado pela Carta 

Magna. 

Para tanto, entendemos que para que os direitos fundamentais, no caso 

em análise os direitos sociais, sejam levados a sério, é necessário que a 

Constituição faça parte da vida dos indivíduos como um todo, não se limitando aos 

poderosos. Deve existir um dever de lealdade para com as normas constitucionais e 

a ordem de valores nela contida, independentemente de qualquer ideologia 

partidária.163 

Portanto, a melhor concepção do direito é aquela que o considera tanto 

como um conjunto de normas de condutas que regem a vida dos particulares entre 

si e o Estado, como um fenômeno social, e ao mesmo tempo como uma instituição. 

É tanto um instrumento de pacificação social, como um instrumento de dominação 

de poder, posto que o direito muitas vezes seja injusto. Porém, conceber o direito 

como somente a soma dos fatores reais de poder, é negar que o mesmo possa 

exercer influência nas pessoas, de modo a dotá-las de consciência cívica, como é o 

caso dos preceitos constitucionais. Também não se pode esquecer que o direito 

também serve como instrumento para limitar o poder. 

3.6 A aplicabilidade da teoria da força normativa da Constituição de Konrad 

Hesse aos direitos sociais 

Hesse não deixa dúvidas de que pretende, em sua aula inaugural na 

Universidade de Freiburg-RFA, em 1959, ter o pensamento de Lassalle como 

referencial, visto que inicia sua palestra exatamente fazendo referência à 

conferência de Lassalle, de 1862, e questionando-o: 

Afigura-se justificada a negação do Direito Constitucional, e a 
consequente negação do próprio valor da Teoria Geral do Estado 
enquanto ciência, se a Constituição Jurídica expressa, efetivamente, 
uma momentânea constelação de poder. Ao contrário, essa doutrina 
afigura-se desprovida de fundamento se puder admitir que a Constituição 
contém, ainda que de forma limitada, uma força própria, motivadora e 
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ordenadora da vida do Estado. A questão que se apresenta diz respeito 
à força normativa da Constituição.

164
 

Destarte, para ele, o pensamento de Lassalle é limitado e nega o Direito 

Constitucional enquanto ciência ao restringir à Constituição a circunstâncias 

momentâneas de poder. Onde estaria, portanto, indaga Hesse, a força determinante 

do Direito Constitucional? 

A resposta oferecida por Hesse, que vai ser a ideia central de seu 

pensamento, está relacionada com o "condicionamento recíproco existente entre a 

Constituição jurídica e a realidade político-social."165 

Contudo, foi nesse cenário, em não atender a realidade social que o 

fenômeno do aumento populacional de idosos, passou-se despercebido pelos 

estudiosos de larga parte do século passado, ou seja, o envelhecimento da 

população mundial apenas passou a ser motivo de preocupação nas últimas duas 

décadas do século XX. 

 Isto é, o que ora defendia Lassale, a Constituição em certo período não 

passava de um mero pedaço de papel. Porém, interpretada de maneira equivocada, 

pois neste caso não se pode dizer que a Constituição seria um mero pedaço de 

papel, mas sim, entender que se esses direitos e garantias fundamentais da pessoa 

idosa não foram efetivados à época, não significa afirmar que o texto constitucional 

seja desprovido de eficácia. O que ocorre, é que realmente há uma dificuldade de 

efetivação das normas constitucionais, visto que na maioria das vezes são direitos 

sociais, e que dependem de uma atuação política, do orçamento público e da gestão 

dos recursos orçamentários. Isto sem falar, na corrupção, que afeta, desvirtua de 

maneira direta e indireta a destinação e aplicação desses recursos. 

 Além de que, sendo melhor compreendida após os ensinamentos de 

Hesse, que cujo trabalho deixou um legado: a interação dos dois fenômenos , a 

Constituição jurídica e realidade político-social. Segundo Hesse, não oferece 

resposta adequada às questões sociais, caso não haja uma análise inseparável de 

ambos os fenômenos em seu contexto, e no seu condicionamento recíproco. 

No caso em análise, de amparo ao idoso, podemos dizer que dada à 

elevação da expectativa média de vida, que tem ocorrido nos últimos anos em 

diversos países, inclusive no Brasil, conforme já dito nesta dissertação, o 
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contingente das pessoas idosas tem aumentado consideravelmente, e isto tem 

despertado maior atenção da sociedade e do Estado para com os idosos, de forma 

que há uma busca, apesar de lenta, na garantia do pleno exercício de sua 

cidadania.166 

Dessa forma, sem isolamentos, a pretensão de eficácia da norma jurídica 

somente será realizada se levar em conta as condições históricas de sua realização, 

bem como as condições naturais, técnicas, econômicas e sociais, numa relação de 

interdependência criando regras que não podem ser desconsideradas. 

Destarte, Hesse aduz que a norma constitucional não tem existência 

autônoma em face da realidade. A sua essência reside na vigência, ou seja, a 

situação por ela regulada pretende ser concretizada na realidade. A pretensão de 

eficácia da norma jurídica, somente, será realizada se levar em conta essas 

condições acima expostas. 

Diante disto, o autor defende a ideia de que a Constituição não poderá se 

limitar apenas na expressão do "ser", mas também do "dever ser." Divergindo 

frontalmente do que pensava Lassalle, pois para Hesse ela significa mais do que o 

simples reflexo das condições fáticas de sua vigência, particularmente às forças 

sócias e políticas. Assim, graças à pretensão de eficácia, a Constituição procura 

imprimir ordem e conformação à realidade política-social, determinando e ao mesmo 

tempo sendo determinada, condicionadas, mas independentes.  

Com relação à força normativa da Constituição e a vontade da Constituição, 

reconhece o autor que a Constituição, por si só, não pode realizar nada, mas pode 

impor tarefas, sua vontade, que se baseia em três vertentes: (i) a compreensão da 

necessidade e do valor de uma ordem normativa inquebrantável, que proteja o 

Estado contra o arbítrio; (ii) a compreensão de que esta ordem constituída é mais do 

que uma ordem legitimada pelos fatos e, por fim, (iii) na consciência de que essa 

ordem não será eficaz sem a presença da vontade humana.167 

Além disso, a força que constitui a essência e a eficácia da Constituição 

reside na natureza das coisas, impulsionando-a, conduzindo e transformando-a, 

assim, FORÇA ATIVA. Daí, resultam também os pressupostos que permitem à 

Constituição desenvolver de forma ótima a sua força normativa.  
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Esses pressupostos referem tanto ao conteúdo e práxis constitucional168.  

Desse modo, verifica-se que Hesse não dissocia a Constituição da 

realidade político-social, defendendo uma relação de interdependência entre 

realidade e Constituição, possibilitando a concretização de tarefas por ela mesma 

impostas, o "dever ser." 

Em sínteses, conclui o autor, verbis: 

“A Constituição Jurídica está condicionada a realidade histórica. Ela não 
pode ser separada da realidade concreta de seu tempo. A pretensão de 
eficácia da Constituição somente pode ser realizada se se levar em 
conta essa realidade. A Constituição Jurídica não configura apenas a 
expressão de uma dada realidade. Graças ao elemento normativo, ela 
ordena e conforma a realidade político-social. As possibilidades, mas 
também os limites da força normativa da Constituição resultam da 
correlação do ser com o dever ser”.

169
 

Assim, é que pactuamos com o entendimento acima, visto que a 

Constituição de um país deve estar atrelada aos anseios de sua população, sendo 

desmasiado de nossa parte conforme veremos no próximo tópico, acerca da teoria 

do sentimento constitucional, tal qual elaborada por Pablo Lucas Verdú, que a 

Constituição se resumiria apenas na relação fator social e texto constitucional posto 

que, a eficácia da norma constitucional não consiste em somente adaptar os 

dispositivos a uma determinada realidade social, mas sim impor certas atribuições. 

Isto, nada mais é do que coadunar a expressão “ser” com o “deve ser”. 

3.7 A aplicação da teoria do sentimento constitucional de Pablo Lucas Verdú 

no âmbito dos direitos sociais 

O direito para se legitimar perante uma determinada sociedade, deve 

corresponder com a realidade social em que é inserido, bem como o contexto 

histórico.   
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Assim acontece também com a Lei Maior do país, ou seja, a Constituição 

Federal, que deve também guardar relação com o momento social. De fato, o 

sentimento que animou a constituinte de 1988 não foi o mesmo que anima os dias 

atuais, pois nos anos oitenta nem sequer se cogitava falar em pesquisa com células-

tronco, reconhecimento de uniões homoafetivas como entidade familiar, utilização de 

alimentos transgênicos, clonagem e etc.  

Nesse caso, a teoria do sentimento constitucional, tal qual elaborada por 

Pablo Lucas Verdú, foi invocada visto que corresponde às necessidades da 

comunidade. 

No entanto, consoante adiantado no tópico anterior, seria demasiado 

simplório de nossa parte afirmar que a Constituição se resumiria somente na 

correspondência entre o contexto social e o texto constitucional posto que a eficácia 

da norma constitucional não consiste em somente adaptar os dispositivos a uma 

determinada realidade social, mas sim poder impor atribuições. 170 Caso os preceitos 

contidos na Carta Magna forem efetivados, bem como a ordem estabelecida por ela 

sirva como um norte para a orientação de condutas, e se for possível deduzir o 

animus de concretização da ordem constitucional, a Constituição terá sido 

concretizada conforme os ditames do sentimento constitucional.171 

Isso ocorre devido o fato que o ordenamento jurídico também exerce 

sobre os indivíduos um determinado poder que influencia nas regras de conduta das 

pessoas.  

Tomemos com exemplo, o recente reconhecimento das uniões 

homoafetivas como entidade familiar. Isso é fruto de uma mudança de paradigma 

interpretativo feito pelo Supremo Tribunal Federal, ampliando o disposto na 

Constituição. Tal mudança de paradigma exerceu influência sobre toda a sociedade, 

não somente entre os indivíduos homoafetivos. Para estes últimos, especificamente, 

a igualdade e a isonomia preconizados expressamente na Constituição fora 

finalmente obedecido, nesse sentido. 

Com a devida vênia, conforme dito alhures, discordamos da teoria da 

Ferdinand Lassale, para quem, em sua concepção sociológica sobre a Constituição 

escrita, esta seria uma mera folha de papel. Isto porque a Constituição de país, que 

seja verdadeiramente reputada como legítima e democrática, não pode ser um 
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emaranhado de disposições que não condizem com a realidade social, pois seus 

fundamentos devem servir de paradigma para a atuação do Estado perante a 

sociedade, exprimindo os verdadeiros sentimentos desta.172 

De fato, as normas reputadas como essenciais na constituição só sofrem 

metamorfose quando passam por grandes processos sociais de transformação 

como crises econômicas, revoluções, mudança substancial na sociedade dentre 

outras. E são justamente os sentimentos existentes no seio social que possibilitam 

essas mudanças de paradigma. Isso demonstra o que se pode denominar de 

consciência cívica. 

O problema é quando essa consciência é demonstrada por interesses 

exclusivamente individuais, que não estão voltados para o bem-estar da sociedade 

como um todo, mas pautados em causas que desembocam para o mais puro 

egoísmo, demonstrando um sentimento apenas parcial de constitucionalidade.  

Esse sentimento parcial e de inconsciência social certamente interessa a 

determinados grupos que estão no poder. 

Uma Constituição quando devidamente promulgada, se insere como um 

mandamento fundamental que rege a vida de todos de um país, pois é a norma 

maior. Seus princípios, pautados no princípio vetor da dignidade da pessoa humana, 

não podem ficar adstritos á uma mera folha de papel, como defendido por Lassale, 

mas constitui um alicerce para a mudança de postura do Estado como um todo, para 

a concretização dos preceitos da Carta Magna.  

Essencial atentar para o fato de que enquanto o direito não é lesionado, 

não se conhece verdadeiramente sua força. Através da aferição de uma injustiça é 

que o direito se manifesta em sua plenitude, alcançando o seu grau máximo de 

concretização. Sob esse prisma, o mesmo ocorre em relação aos princípios 

constitucionais, quando se acarreta uma lesão à dignidade da pessoa humana 

através de, por exemplo, um ato arbitrário do Estado, a Constituição se manifesta 

concretamente. 

Nesse comento, o sentimento existente na Constituição seria comparável 

ao sentimento de paixão, amor e ódio, quando se perquire que tal sentimento 

consistiria no apego pelo sentimento de justiça e equidade. Isto porque o direito 

como instrumento para a busca da paz social somente se demonstra como tal se 
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tiver como desiderato a convivência harmônica entre os indivíduos, buscando uma 

mudança efetiva de pensamento da sociedade, ao ter como fundamentos dentre 

outros, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Tal sentimento estaria 

contextualizado nos indivíduos no tocante a posição harmônica de um determinado 

grupo social no que tange ao respectivo ordenamento jurídico. 173 

Dessa maneira, é que se vislumbra o sentimento constitucional referido 

por Pablo Lucas Verdú, o qual estaria presente na própria sociedade, na medida em 

que a concretização ou não do disposto na Carta Magna afeta as regras de 

convivência fundamentais no atinente a vida em sociedade.  

Destarte, a concretização dos direitos e garantias fundamentais é 

essencial para uma convivência social em perfeita harmonia, pois, caso contrário, e 

que certamente se observa com mais frequência no contexto brasileiro, os preceitos 

da Constituição Federal em sua maioria não são atendidos em consonância com os 

anseios da população.  

À título exemplificativo, mencionaremos o caso do salário mínimo. A 

Constituição estabelece que o salário mínimo deva atender a necessidades básicas 

do indivíduo com alimentação, vestuário, lazer, moradia, educação, saúde, higiene. 

Um salário mínimo de seiscentos e vinte e dois reais jamais atingirá sequer um terço 

dessas necessidades da população expressas na Constituição. Nesta mesma linha 

de raciocínio reputamos necessário citar outro exemplo: os dos idosos, que na qual 

a Constituição Federal/88 prevê em seu art. 230 e parágrafos a obrigação da família, 

da sociedade e do Estado em amparar as pessoas idosas das mais diversas 

formas.174 Quando isso não ocorre, ou seja, quando o disposto na norma 

constitucional não é efetivado, como acontece no Brasil, isso gera um sentimento 

que Pablo Lucas Verdu denomina de ressentimento constitucional.175 Esse 

sentimento seria justamente uma frustração íntima presente na psique dos 

indivíduos, eis que as concepções sobre justiça e equidade, já antes defendida por 

Aristóteles, não se mostram efetivadas, pois a própria norma constitucional não o 

fora. 
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Nesse momento, cabe a inserção do sentimento constitucional de 

harmonizar dois fundamentos da ordem constitucional brasileira: a dignidade da 

pessoa humana e a cidadania, no caso dos idosos. Isso porque, os idosos têm 

direito a que se respeitam o disposto art. 230 da CF/88 e seus parágrafos, 

garantindo a esses longevos uma cidadania plena e um respeito a sua dignidade. 

Diante disto, concluímos que, assim como os demais direitos sociais, o 

fato de inscrever a proteção dos direitos dos idosos na constituição ou legislação 

infraconstitucional não é garantia de sua eficácia concreta. Antes de tudo, é preciso 

que o ordenamento jurídico tenha força normativa, que os agentes responsáveis 

pelo seu cumprimento efetivamente a levem a sério, orientando suas ações e 

decisões pelos princípios e objetivos constitucionais, todos incumbidos de fazer com 

que todos os seres humanos tenham direitos iguais a uma vida digna.176  

Com isso, o grande desafio, consoante dito alhures, consiste em efetivar 

as normas constitucionais e infraconstitucionais de proteção à pessoa idosa, visto 

que o aumento da população de longevos no país cresce significativamente. Assim, 

devemos possuir a capacidade de integrar esta camada da sociedade, ou seja, o 

idoso, no sistema social, não só valorizando conquistas de direitos e sim, elaborando 

mecanismos de controle que garantam a sua aplicação. 

Isso sim é necessário para que seja concretizado o sentimento 

constitucional. 
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4 TUTELA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL DE AMPARO AO 

IDOSO 

Primeiramente, é imperioso dizer que este capítulo tem como objetivo 

discorrer, ainda que de maneira breve, acerca do conceito de tutela constitucional de 

amparo ao idoso, notadamente, mencionando os seus direitos previstos no Texto 

Constitucional, seu conceito, bem ainda, demonstrar a evolução legislativa em 

relação aos direitos dos idosos, analisando, sucintamente, cada título inserido no 

Estatuto acima citado. 

 Para tanto, devemos entender que a tutela constitucional, nada mais é, 

que a proteção que o Texto Constitucional dá aos cidadãos, principalmente, quando 

há algum desrespeito aos direitos fundamentais, ou seja, é a obrigatoriedade da 

intervenção estatal em relação àqueles que têm os seus direitos fundamentais 

farpeados.  

No âmbito dos direitos inerentes ao idoso, a tutela constitucional é o 

dever do Estado em amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à 

vida. Também é norma de aplicação imediata, conforme já vimos nesta dissertação, 

não se tratando de mera norma programática.177 

Com isso, tem o Estado, portanto, por força das disposições 

constitucionais mencionadas, a intervenção obrigatória na proteção e defesa da 

família, da criança, do adolescente e, no caso em comento, do idoso. Esta 

intervenção deve assegurar a sua eficácia na garantia da vida e dos demais direitos 

fundamentais. 

4.1 O direito ao idoso na Constituição Federal: direito fundamental ao 

envelhecimento 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, apesar de mencionar em seu 

bojo os direitos dos idosos, em seu Título VIII, relativo à Ordem Social e no Capítulo 

VII, que trata Da Família, Da Criança, Do Adolescente e Do Idoso, não traz em seu 
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corpo a idade mínima estipulada para a pessoa ser considerada idosa, agindo de 

maneira bastante tímida. O texto constitucional dispõe somente a idade mínima 

permitida para a obtenção da gratuidade de transportes coletivos, consoante reza o 

artigo 230, § 2º, verbis: “Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a 

gratuidade dos transportes coletivos urbanos.”178 

Apesar disto, garante ao ser humano direitos fundamentais, cujo qual 

estão listados em seu art. 5°. Assim, podemos citar o inciso III do referido artigo que 

estabelece, respectivamente: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante. De modo semelhante os arts. 229 e 230 da Constituição 

Federal expõem, respectivamente, verbis: 

Art.229. Os filhos maiores tem o dever de ajudar a amparar os pais na 
velhice, carência ou enfermidade.  
Art.230. A família, a sociedade, 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. 
 
 

Na mesma esteira, o art. 6° da Constituição Federal de 1988 também, 

menciona, verbis: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta 

Constituição. 

Por fim, ao dispor sobre a prestação da Assistência Social, preceitua 

nossa Carta Magna em seus art. 203, inciso I, verbis: “a proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência e a velhice.”  

Todos estes dispositivos, se deve ao fato do reconhecimento e da 

preocupação do Estado para com os idosos, pois como já ficou evidenciado nesta 

dissertação, o número de idosos tende a aumentar acentuadamente nas próximas 

décadas. Daí, a preocupação do Estado em garantir um maior respeito aos direitos 

fundamentais dos idosos. 

Neste mesmo pensamento, o autor Alexandre de Moraes assevera: 

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

179
  

Diante disto, é sob este conjunto de normas constitucionais que a família, 

a sociedade e o Estado devem permear suas ações em prol de garantir aos idosos 

uma velhice digna.   

4.2  Estatuto do Idoso e os Direitos Fundamentais da Pessoa Idosa 

Neste tópico iremos abordar a importância do Estatuto do idoso-lei. 

10.741/03- como garantidor dos direitos dos longevos, além de mencionar, de 

maneira bastante resumida, como foram divididos esses direitos no estatuto, bem 

como o que deu sua origem. Além disso, abordaremos os principais direitos dos 

idosos previstos neste microssistema, ressaltando os direitos fundamentais da 

pessoa idosa. 

Desse modo, antes de adentramos na sua origem, impende fazer 

algumas considerações iniciais. 

O Estatuto Nacional do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003) 

veio para proteger a dignidade das pessoas com idade mais avançada. Assim, 

consoante à dicção do art. 1º, da Lei n. 10.741/03, verbis: “idoso é toda pessoa com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos”, firmando-se o entendimento de que se 

considera pessoa idosa, protegida pelo Estatuto do Idoso. Além disto, tem como 

escopo promover a inclusão social e garantindo-lhes uma velhice dígna. 

Diante disto, Eduardo Cunha Alves e Paulo Eduardo de Figueiredo 

Chacon fazem um comentário acerca do objetivo da Lei 10.741/04: 

A promulgação da Lei 10.741/2003 vem consagrar a proteção jurídica da 
terceira idade em nosso Estado Democrático de Direito. Em suas linhas, 
reitera a obrigação da família, da sociedade e do Poder Público, em 
assegurar ao idoso, solidariamente, 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, ao respeito e à 
dignidade, usufruídas preferencialmente em âmago familiar.

180
 

 

Consoante dito alhures, a Lei em comento traz preceitos fundamentais 

inerentes as pessoas idosas, bem como o tratamento adequado que deve ser 
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dispensado pelos seus familiares aos idosos. Assim, considera os mais velhos como 

prioridade absoluta e institui penas aplicáveis a quem desrespeitar ou abandonar 

cidadãos idosos.  

Entre outras coisas, além do direito de prioridade, garante:181 

a) a distribuição gratuita de próteses, órteses e medicamentos; 

b) que os planos de saúde não possam reajustar as mensalidades pelo 

critério de idade; 

c) o direito ao transporte coletivo público gratuito aos maiores de 65 anos 

e reservas de 10% dos assentos;  

d) nos transportes coletivos estaduais182, a reserva de duas vagas 

gratuitas para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos; 

e) que nenhum idoso seja objeto de negligência, discriminação, violência, 

crueldade e opressão;  

f) prioridade na tramitação dos processos, procedimentos e execução dos 

atos e diligências judiciais;  

g) 50% de descontos em atividades de cultura, esporte e lazer;  

h) reserva de pelo o menos 3% de unidades residências nos programas 

habitacionais públicos; 

 i) a cargo dos Conselhos Nacional, Estadual e Municipais do idoso e do 

Ministério Público, a fiscalização e controle da aplicação do Estatuto. 
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Além disso, o Estatuto do Idoso traz em seu bojo 118 artigos divididos em 

sete títulos: 

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; à saúde; 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. 

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. 

Assim sendo, o idoso, pessoa humana que é, goza de todos os direitos 

fundamentais inerentes a essa qualidade, direitos estes que estão estampados em 

todo o nosso arcabouço jurídico, e agora também no Estatuto, que lhe assegura 

“proteção integral”. Assim, visa assegurar-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 
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aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade, 

dignidade e felicidade.183 

Além disto, também no campo dos direitos fundamentais, fica assegurado 

aos idosos o direito ao envelhecimento digno, sendo este, um direito personalíssimo 

e sua proteção um direito social, consoante reza o artigo 8ª do Estatuto. Esta 

proteção nada mais é do que uma consequência das garantias acima expostas.  

Benedito Calheiros Bonfim, indicando a importância do Estatuto do idoso, 

bem assim da conscientização da sociedade, acerca desse avanço de direitos que 

tal instituto trouxe para as pessoas com mais de sessenta anos, assim escreveu: 

O estatuto do idoso já representa um avanço, uma tentativa válida de 
emprestar dignidade e atenuar as limitações sociais e econômicas, 
impostas aos homens e mulheres velhos, agravadas pelas práticas 
neoliberaris. Mas, por si só, a iniciativa não passará de mais uma norma 
sem efetividade, meramente decorativa, incapaz de fazer frente à 
arraigada cultura preconceituosa em relação aos longevos, se a 
sociedade não se mobilizar e conscientizar para a realização desse 
objetivo.

 184
  

É sob este cenário de garantia de direitos que o Estatuto do idoso veio 

como forma de alavancar os direitos dos idosos no nosso ordenamento jurídico, 

oferecendo-lhes um instrumento legal de proteção dos seus direitos. Porém, é 

importante enfatizar que nada disso será suficiente se a família, a sociedade e 

principalmente o Estado, não cumpram o que determinam as normas de proteção e 

promoção dos direitos dos longevos, pois caso isso ocorra podemos dizer que estas 

normas não passariam de um mero pedaço de papel, gerando um verdadeiro 

ressentimento constitucional, conforme visto alhures nesta dissertação. 

4.2.1 Origem do Estatuto do Idoso 

A atenção específica ao idoso no Brasil é um fenômeno recente na 

história da assistência social do País. Somente na década de 40 que se iniciou uma 

preocupação em se estudar a velhice, por intermédio da medicina, principalmente, 

através da geriatria e gerontologia, que passou a considerar a faixa etária dessas 

pessoas, a fim de estabelecer um procedimento a ser adotado em casos de doenças 
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e de estudos a serem realizados. Daí, no Brasil, o surgimento em 1961 da 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que passou a atuar em todo 

território brasileiro, preocupando-se não somente com a saúde do idoso, mas com o 

seu bem-estar físico, mental, social e ambiental.185 

Destarte, devendo-se, principalmente, ao fato do Brasil ter se constituído 

até 30 anos atrás, de uma população jovem, mas, que nos últimos anos vem se 

revertendo, visto o aumento considerável da população idosa no país. 

A par disso, a fragilidade das políticas sociais que historicamente 

acompanharam os governos instalados, inviabilizou o enfoque à situação do idoso, 

haja vista que o atendimento à criança e a mulher individualmente, bem como ao 

segmento materno-infantil e, ainda, o dispêndio de recursos públicos no combate as 

doenças infecto-contagiosas e as de elevados índices de mortalidade como câncer e 

AIDS, absorveram a maioria dos investimentos. 

A cultura política desfavorável de atenção ao idoso no âmbito público, 

tem sido reforçada pela cultura da eficiência técnica, da produtividade, da agilidade e 

da lógica de “mercadorização” de todos os serviços e produtos a uma lógica 

permeada pela relação custo-benefício, característica das “modernas” economias. 

Em face disto, foi que ganharam relevo, principalmente através da mídia, os valores 

de jovialidade, agilidade, vigor físico e beleza, associados à eficiência e à 

produtividade, deixando-se de lado outros valores. 

Apesar disto, dentro deste cenário, emerge no Brasil uma população que 

envelhece e atinge patamares mais elevados de longevidade. Conforme já dito nesta 

dissertação, em 2050, a previsão é que o número de idosos triplique, passando hoje 

de 21 milhões para 64 milhões de longevos. Por estas previsões, a proporção de 

pessoas mais velhas no total da população brasileira passaria de 10%, em 2012, 

para 29%, em 2050. 

Esse fenômeno remete a duas importantes observações. De um lado, a 

constatação positiva de que o País pelo o menos nesse aspecto, caminha com os 

mais desenvolvidos, elevando sua expectativa de vida. Mas, de outro, tal fenômeno 

vem agravar um quadro social deficiente já existente, e que atinge, indistintamente, 

a um percentual elevado da população brasileira. 

 

                                                 
185

  TAQUARY, Eneida Orbage de Brito. op. cit., p.54. 



90 

 

Nesta mesma linha de raciocínio, Gilberto Costa Bastos comenta: 

A população brasileira, que até pouco tempo, era majoritariamente 
jovem, está envelhecendo e deverá levar o Brasil a ocupar o sexto lugar 
entre os países com maior contingente de idosos no mundo. Diante da 
falta de políticas públicas voltadas para a valorização do idoso, pode-se 
até prever os riscos e os temores de se envelhecer em um país de 
terceiro mundo como o nosso. Contudo, antes de qualquer avaliação 
pessimista, tentar olhar por outros prismas é até mais produtivo. A partir 
de ações pautadas por uma lógica, é possível de romper com uma 
ideologia puramente mercadológica e competitiva, para dar lugar a uma 
perspectiva de oferecer qualidade de vida para aqueles que, após anos 
de trabalho, merecem o seu lugar ao sol ou na sombra.

186
 

 

A terceira idade em si não constitui um problema grave de assistência 

social em países desenvolvidos, mas, quando se faz presente em Estados com 

economias em desenvolvimento como no Brasil, reverte-se de magnitude e deve ser 

fonte de atenção especial por parte das autoridades constituídas. 

A questão econômica, contudo, é apenas um dos problemas no qual se 

assenta o fenômeno do envelhecimento, porque inviabiliza as condições objetivas da 

dignidade humana em níveis variados, que vão desde a falta de moradia ou abrigo, 

passando pela inadequada assistência à saúde, má alimentação e condições gerais 

de existência. Outros problemas de ordem conjuntural e cultural somam-se àquele, 

transformando essa etapa da vida para muitos, em tempo de sofrimento, 

desesperança, baixa estima e enfim, de infelicidade. 

Deve-se reconhecer que em termos promoção desses direitos, o País 

pode respaldar-se no fato de este ser um fenômeno relativamente novo e que por 

esta razão, encontra-se ainda em fase de elaboração e constituição desses direitos. 

Nesse mesmo pensamento, Paulo Paim assevera: 

O país, no entanto, não está se preparando para o próprio 
envelhecimento. Parece que não está consciente desta nova realidade. A 
infra-estrutura para responder às demandas da população de idosos em 
termos de instalações, programas e adequação urbana das cidades está 
muito aquém do desejável. Não fosse isso o bastante, ainda observam-
se em nossa sociedade preconceito e discriminação contra os idosos.
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O fator mais preocupante, no entanto, origina-se nas características da 

sociedade atual já referida anteriormente, com supremacia do individualismo, do 

padrão genericamente imposto de racionalização de tudo, como tempo, recursos 

financeiros, lazer, eficiência e até mesmo afeto, carinho, companhia, etc. 
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Assim sendo, tem-se agravado a situação do idoso que, passa a ser visto 

como um ente que atrapalha, incomoda, é inconveniente, dá trabalho, não é 

produtivo, etc., explicando a falta de respaldo familiar, causa 1ª das condições em 

que muitos idosos se encontram. 

É verdade que nem todas as famílias têm condições adequadas de 

assistência e atenção ao idoso, mas, não são poucos os registros de abandono 

familiar sofrido por pessoas na terceira idade, vítimas do efeito “descartável” que a 

sociedade pratica obcecada pela ideia da supervalorização do novo, que 

desqualifica a memória e banaliza o velho. 

O desdobramento dessa questão cultural é o desenvolvimento do 

preconceito e, por conseguinte, da discriminação. Desse modo, não estão livres 

sequer os que se encontra em situação financeira privilegiada, haja vista que aos 60 

anos ou após essa idade, ainda que a pessoa goze de plena capacidade cognitiva e 

física (o que é comum na faixa social economicamente favorável), ficam excluídos 

de fato, de determinadas atividades socioculturais como dançar, reunir-se com 

amigos, namorar e participar de festividades familiares, porque ainda que tenha 

disposição é discriminado, censurado e rejeitado, levando-o a auto-recolhimento, 

quando não é expressamente excluído do grupo social. Assim sendo, lugar de 

“velho” no imaginário popular brasileiro é dentro do pijama, pela manhã sentado na 

cadeira lendo jornal, e à noite, em frente à televisão. 

Todas essas questões têm levado, cada vez mais, os familiares a 

internarem seus parentes idosos em instituições asilares que os acolhem. 

Ressalvando-se evidentemente, outros condicionantes que justificam o internamento 

asilar, como a necessidade de reabilitação, ausência temporária justificada ou 

inexistência real de ente familiar próximo, idosos em estágios terminais de 

patologias e dependência elevada, e outros. Esse comportamento tem reforçado o 

desrespeito e o preconceito, além de agravar o estado psicossocial do idoso ao 

afastá-lo de sua coletividade e de seu espaço social. 

Desde então, a preocupação com os idosos passou a ser muito mais 

enfatizada, cobrada pelas autoridades competentes, pois a cada dia o número de 

idosos no Brasil, como no mundo, vem aumentando acentuadamente. 

Assim, consoante já mencionado neste trabalho, foi através da Lei n. 

8.842 de 4 de janeiro de 1994, que foi criado o Conselho ou Política Nacional do 

Idoso (PIN), ou seja, foi o primeiro passo dado pelos constituintes em busca de uma 



92 

 

Lei que tratasse os idosos de maneira mais digna, mais igualitária, visando atingir 

essa camada social composta de nada mais nada menos de 16 (dezesseis) milhões 

de idosos aos quais contribuíram para o crescimento dessa Nação. Assim, 

necessitando de um microssistema jurídico que lhe conferisse maior atenção, como 

ocorreu, por exemplo, com as crianças e adolescentes através do advento do ECA 

(Estatuto da Criança e Adolescente).188 

Diante disto, tendo os idosos uma Lei que tinha como escopo a 

implementação de uma política nacional de proteção e tutela para assegurar os 

direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, 

integração e participação efetiva na sociedade, e considerando ao idoso, para todos 

os efeitos, a pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos de idade.189 

Logo após, veio o Decreto nº 4.227, de 13 de maio de 2002, que 

regulamentou o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso-CNDI, que passou a 

supervisionar e avaliar a Política Nacional do Idoso (PIN), elaborando proposições, 

objetivando aperfeiçoar a legislação pertinente à Política Nacional, estimulando e 

apoiando a criação desses direitos nos Estados-membros, Distrito Federal e 

Municípios, dentre outras funções de mesma natureza. Depois, mais recentemente, 

tivemos a aprovação do Projeto Lei nº 3.561, de autoria do senador Paulo Pain (PT-

RS), criando o Estatuto do Idoso, que tramitava no Congresso Nacional desde 1997 

e somente em 1° de outubro de 2003 foi sancionado pelo Presidente da República, 

constituindo na Lei 10.741/03, ou seja, passava-se a existir um Estatuto destinado a 

regular os direitos das pessoas idosas com idade igual ou superior a sessenta anos, 

trazendo consigo regras de direito privado, previdenciário, penal e processual.190 

Após esta fase, constatou-se uma grande vitória de todos os idosos do 

país e de toda a sociedade. Logo, se faz necessária uma efetiva fiscalização para 

que o Estatuto supracitado venha a ser cumprido, necessitando de um conjunto 

articulado de ações governamentais e não- governamentais, da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios.191 
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4.2.2 Conceito de idoso- um olhar diferenciado 

Apesar de já termos conceituado idoso no decorrer desta dissertação, 

sob enfoque cronológico, entendemos importante conceituá-lo, novamente, porém, 

sob um novo olhar. Assim, pergunta-se: além do critério cronológico quais outras 

características podemos encontrar em uma pessoa idosa, além da idade?  

Antes de responder, vale citar novamente que o conceito de velhice, no 

Estatuto do Idoso, inicia-se aos sessenta anos de idade. Assim, entende-se por 

idoso toda pessoa que possua idade superior ou igual a 60 anos de idade, 

consoante prevê o art. 1º do Estatuto, verbis: “È instituído o Estatuto do Idoso, 

destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior 

a 60(sessenta) anos.” 

No entanto, é considerada idosa, e, portanto passa a ter direitos 

específicos e diferenciados em relação aos demais, permitindo que a mesma passe 

a gozar de algumas vantagens, merecendo por parte do Estado e da sociedade uma 

proteção social. 192 

Voltando ao questionamento acima, impende dizer que há sim outras 

características que envolvem a pessoa idosa. Começaríamos diferenciando o 

envelhecimento da velhice.  

Para entender, recorremos aos ensinamentos de Lauro Morhy ao 

conceituar envelhecer como: 

O processo de acumular experiências e enriquecer a vida por meios de 
conhecimento e habilidades físicas. Essa sabedoria adquirida 
proporciona o potencial para tomar decisões razoáveis e benéficas a 
respeito de nós mesmos. O grau de independência que dispomos na vida 
está diretamente relacionado à atividade maior ou menor em nosso 
corpo, mente e espírito [...] o envelhecimento pode ser definido como 
uma série de processos que ocorrem nos organismos vivos, e com o 
passar do tempo, leva a perda da adaptabilidade, a alteração funcional e, 
eventualmente a extinção.
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Para Braga, entende-se o envelhecimento como um processo que se inscreve no 

tempo, ou seja, do nascimento até a morte, vejamos: 

 
o envelhecimento é o tempo de vida do homem em que o corpo sofre as 
mais consideráveis mutações de aparência e declínio de força e 
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disposição. [...] Destemodo, oportuna a afirmação de Joel Martins ao 
dizer que “o homem não está notempo, é o tempo que está no 
homem”.

194
 

 

Assim, o envelhecimento não pode ser encarado como um processo 

degenerativo do ser humano, mas sim como uma transformação pautada pelo 

acúmulo de experiências de vida.  

Já a velhice podemos conceituá-la em três campos de atuação, a saber: 

o cronológico, a burocrática e a psicológica ou subjetiva. A cronológica seria a 

estipulação da idade, critério usado pelo Estatuto do idoso, quem chegasse a idade 

estipulada seria considerado idoso; a velhice burocrática seria àquela que 

acompanha direitos e benefícios, como aposentadorias e os benefício de prestação 

continuada- BPC e os benefícios da LOAS-lei orgânica da assistência social; e por 

fim a velhice psicológica que corresponde o tempo que cada pessoa leva para 

sentir-se velho. Aqui temos um critério subjetivo.195 

P. M. Saad entende que: 

A pessoa é considerada idosa perante a sociedade a partir do momento 
em que encerra as suas atividades econômicas" e, acrescenta também 
que "o indivíduo passa a ser visto como idoso quando começa a 
depender de terceiros para o cumprimento de suas necessidades básicas 
ou tarefas rotineiras".
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Completando as ideias acima, convém salientar o entendimento de Guita 

Debert, que considera: 

A velhice tem sido vista e tratada de modo diferente, de acordo com 
períodos históricos e com a estrutura social, cultural, econômica e política 
de cada povo, e que, os valores intrínsecos à representação que uma 
sociedade tem da velhice serão os norteadores responsáveis pelas 
ações que possibilitam ou não a proteção e inclusão social de seus 
idosos, como também a qualidade das relações estabelecidas com os 
seres idosos.

197
 

 

Com isso, passamos a compreender que a velhice ganha novos 

significados ao passar dos tempos, sendo uma construção social, diante das 

diferentes civilizações e culturas. 
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Portanto, estabelecemos neste sub-tópico uma melhor compreensão 

acerca do conceito de idoso, diferenciando o envelhecimento da velhice. Assim, 

apesar de adquirirmos uma visão holística acerca do que é considerado idoso, além 

do critério idade, impende frisar que para fins de obtenção de direitos junto ao 

Estatuto do idoso, só gozará de tais proteção quem detém de 60 anos ou mais de 

idade. O critério é em regra cronológico. 

4.2.3 Direitos Fundamentais do idoso 

Neste sub-tópico impende dizer que não iremos tratar dos direitos 

fundamentais do idoso de maneira esmiuçada, visto a sua complexidade, mas sim 

fazer um apanhado geral acerca dos principais direitos previsto no estatuto e que 

estão inseridos no rol dos direitos fundamentais. Lembrando que alguns desses 

direitos já foram citados nesta dissertação ou serão ainda trabalhados no seu 

decorrer. 

Destarte, no que tange aos direitos fundamentais da pessoa idosa, 

impende dizer que mesmo antes do Estatuto do Idoso prevê, em seu art. 2º a 

proteção aos direitos fundamentais198, o idoso já gozava de todos os direitos 

fundamentais próprios inerentes à pessoa humana, previstos, de forma cristalina, no 

texto Constitucional. O que o Estatuto Nacional do Idoso quis foi esmiuçá-los, 

dedicando-lhes um título inteiro, ou seja, um tópico referente aos direitos 

fundamentais. Assim, estando previsto nos arts. 8º ao 42 do Estatuto, os quais 

formam a base, o alicerce, a essência do indivíduo, no caso os idosos, com o 

restante da sociedade e vice-versa.199 

O primeiro deles trata da preservação da saúde física e mental do idoso, 

bem como do seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 

condições de liberdade e dignidade. Assim, conforme dito alhures, fica o poder 

público ciente de sua obrigação em adotar políticas públicas em prol dos idosos, sob 

pena de assim não o fazendo estar agindo contrariamente a Lei.200 

Por outro lado, no campo desses direitos fundamentais já reconhecidos, 

vale destacar o direito à saúde, que é considerado o mais importante dos direitos 
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 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. 
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 SIQUEIRA, Luiz Eduardo Alves de. op.cit., p. 73. 
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 OLIVEIRA, André. Estatuto do idoso. op. cit., p. 142. 
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fundamentais e é garantido por meio da proteção da saúde, ou seja, é o Estado 

que tem a obrigação de garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, 

mediante efetivação de políticas sociais públicas, a fim de garantir um 

envelhecimento saudável e em condições de dignidade, consoante reza o art. 9º da 

Lei 10.741/03. 

Desse modo, é oportuno frisar, que conforme entendimento construído no 

Supremo Tribunal Federal201, cabe ao Poder Público o fornecimento aos idosos, 

gratuitamente, de medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como 

próteses, órteses e outros recursos relativos a tratamento, habilitação ou 

reabilitação, consoante menciona o art. 15, parágrafo 2º do Estatuto. Além de que, 

fica vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores 

diferenciados em razão da idade. Assim, reza o parágrafo 3º do art. 15, do mesmo 

dispositivo.   

Essa previsão específica veio a positivar a universalidade e a plena 

efetividade do direito à saúde, independentemente da idade, conforme entendimento 

do Supremo Tribunal Federal: 

o direito à saúde- além de qualificar-se como direito fundamental que 
assiste a todas as pessoas- representa consequência constitucional 
indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera 
institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, 
não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob 
pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento 
inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico 
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 
responsável, o Poder Público ( federal, estadual e municipal) que incube 
formular- e implementar- políticas sociais e econômicas que visem a garantir 
a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição 
da República”.

202
 (Grifou-se) 

 

Além desses direitos fundamentais, ficam assegurados aos idosos os 

direitos como: à educação, cultura, esporte e lazer; direito à profissionalização e ao 

trabalho; à previdência social; à assistência social; à habitação; ao transporte, bem 

como, à alimentação, à liberdade, ao respeito e à dignidade, conforme já 

mencionado alhures.   

Diante disto, o autor Luiz Eduardo A. de Siqueira faz uma oportuna 

reflexão acerca do tema, vejamos: 

                                                 
201

 STF- Rextr. nº 241.630-2/RS- Rel. Min. Celso de Mello- Diário da Justiça, Seção 1,3 abr. 2001, 
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Os direitos são fundamentais porque, sem eles, nós, seres humanos, não 
teríamos sequer condições de existir ou de sobreviver. Como ficariam, 
então, os direitos à vida, à liberdade, ao respeito, à dignidade, aos 
alimentos, à saúde, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à assistência social, 
à habitação e ao transporte, tratados expressamente no Estatuto do 
Idoso, justamente sem uma garantia, um suporte legal que os 
assegurasse? 

203
    

Na mesma esteira reputamos interessante citar o pensamento de Luiz 

Alberto David de Araújo, vejamos: 

Os Direitos Fundamentais constituem uma categoria jurídica, 
constitucionalmente erigida e vocacionada à proteção à dignidade 
humana em todas as dimensões. Destarte, possuem natureza poliédrica, 
prestando-se ao resguardo do ser humano na sua liberdade ( direitos e 
garantias individuais), nas suas necessidades ( direitos econômicos, 
sociais e culturais) e na sua preservação ( direitos à fraternidade e à 
solidariedade).

204
 

 

Para tanto, diante de tudo o que já foi dito, impende dizer que não basta o 

cidadão ficar esperando de mãos atadas pela efetivação desses direitos, muitas 

vezes é necessário uma movimentação em relação a demandar ações que busquem 

a sua efetivação e satisfação, bem como reconhecimento de novos direitos.     

Por outro lado, foi de suma importância para a sociedade, principalmente, 

para a terceira idade, a implantação desses direitos no Estatuto, pois possibilita a 

cada idoso, e, mais do que ele, a cada brasileiro, ao ler o Estatuto, tome consciência 

dos direitos e deveres para com os longevos. Lembrando, que tais direitos são 

absolutos, desde que analisados isoladamente, conforme já visto nesta dissertação; 

invioláveis, intransferíveis, imprescritíveis e irrenunciáveis.205 

4.2.4 Medidas de proteção ao idoso 

Primeiramente, oportuno dizer que neste sub-tópico iremos fazer um 

apanhado geral das medidas protetivas ao idoso, deixando para o capítulo seguinte 

uma abordagem mais completa no que tange aos atores de proteção e promoção 

dos direitos dos idosos. 
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Os vários direitos assegurados ao idoso, quando ameaçados ou violados, 

são garantidos pelas medidas de proteção mencionadas no art.43, incisos I, II, III do 

Estatuto, verbis: 

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. 
 

Diante disto, toda vez que um idoso for ameaçado ou vier a sofrer alguma 

violação dos seus direitos poderá, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a 

requerimento daquele, determinar, dentre outras as seguintes medidas: a) o 

encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade; b) 

orientação, apoio e acompanhamento temporários; c) requisição para tratamento de 

sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; d) inclusão em 

programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários 

dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua 

convivência que lhe cause perturbação; e) abrigo em entidade; e f) abrigo 

temporário. Conforme reza o art. 45 e seus incisos, do Estatuto.  

No entanto, impende destacar que estas medidas de proteção ao idoso 

podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem perder de vista a finalidade 

social a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, 

consoante reza o art. 44 do Estatuto. 

Para tanto, conforme já adiantado acima não iremos esmiuçar os 

legitimados ativos de proteção desses direitos, podendo adiantar que o Ministério 

Público dentro do Estatuto do Idoso, em face do seu acentuado papel na defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais, coletivos, difusos e 

individuais homogênio, detém de um papel singular, conforme veremos no capítulo 

V. 

4.2.5 Política de atendimento ao idoso 

Como sabemos a Lei. 8.842/1994, que trata da Política Nacional do 

Idoso, não foi revogada pelo Estatuto do Idoso, mas complementada por ele. Assim, 
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vários dispositivos foram inseridos na nova Lei, visando um melhor atendimento as 

necessidades dos idosos. 

Destarte, o artigo 46 da Lei. 10.741/03 reza que a política de atendimento 

ao idoso far-se-á através do conjunto articulado de ações governamentais e não 

governamentais, da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. 

Nesta mesma esteira, Emanuel Furtado faz um comentário em seu livro 

acerca da importância da política de atendimento ao idoso no âmbito municipal, 

vejamos: 

Andou bem a Lei. 10.741/03 ao instituir a política de atendimento ao 
idoso. Melhor obrou ao fazê-lo nas três órbitas, federal, estadual e 
municipal. Sabe-se que a menor esfera de estrutura do Estado federado 
reside no município. E é nele que de forma mais permanente e viva o 
administrado exercita sua cidadania, por ser no município, vale dizer, na 
cidade, onde mora, trabalha e participa da sociedade.

206
  

No âmbito de ação dessas políticas públicas de atendimento aos idosos, 

podemos citar o art. 47 da Lei 10.741/04, verbis: 

Art. 47. São linhas de ação da política de atendimento: 
I – políticas sociais básicas, previstas na Lei n

o
 8.842, de 4 de janeiro de 

1994; 
II – políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, 
para aqueles que necessitarem; 
III – serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de 
negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 
IV – serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis 
por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa 
permanência; 
V – proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos 
idosos; 
VI – mobilização da opinião pública no sentido da participação dos 
diversos segmentos da sociedade no atendimento do idoso. 
 
 

Conforme reza o inciso I, além das políticas sociais acima citadas, outras 

políticas sociais básicas já se encontravam consubstanciado na Lei. 8.842/94, 

referente à Política Nacional do Idoso, em seu art.10, inciso I. Destarte, abrangendo 

as áreas de promoção e assistência social, saúde, educação, habitação, urbanismo, 

justiça, cultura, esporte e lazer. Ou seja, com o advento da nova Lei ( 10.741/2003) 

passou a ter um tratamento mais detalhado, não conflitando com a norma de 

1994.207 
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Além destas medidas de proteção ao idoso, podemos encontrar outras 

previstas nos arts. 4º, caput e (parágrafos 1º e 2º); 5º; 6º e 7º da Lei 10.741/03, 

verbis: 

Art. 4
o
 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. 

§ 1
o
 É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do 

idoso. 
§ 2

o
 As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção outras 

decorrentes dos princípios por ela adotados. 
Art. 5

o
 A inobservância das normas de prevenção

208
 importará em 

responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da lei. ( Grifei-os) 
Art. 6

o
 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. 7

o
 Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e 

Municipais do Idoso, previstos na Lei n
o
 8.842, de 4 de janeiro de 1994, 

zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso, definidos nesta Lei. 
 

 

No artigo 4ª parágrafo 2ª o Estatuto do idoso optou por um sistema aberto 

no que tange às obrigações de prevenir violações aos direitos do idoso. Tem-se, 

pois, um sistema que elencam direitos e obrigações de forma não exaustiva. Assim, 

outras obrigações com o intuito de prevenir, proteger ofensas aos direitos dos 

longevos podem ser encontradas em outros diplomas normativos.  

Desse modo, podemos citar um caso209 em que houve a interferência do 

código de defesa do consumidor e do direito civil na proteção desses direitos. Assim, 
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 Há três conceitos que ilustram as formas de prevenção. A primária: quando da adoção de medidas 
que visem garantir os direitos fundamentais do idoso em todas as áreas, em especial através de 
políticas públicas. O secundário: através de programas de atendimento, auxílio e orientação, que 
evitem a marginalização e discriminação dos idosos. E por fim a terciária: quando puni àqueles que 
descumprem as normas de proteção aos idosos, servindo a sanção como caráter educativo e 
desestimulador de condutas ilíctas. PINHEIRO, Neide Maria ( Coord.) Estatuto do Idoso 
Comentado. Campinas. LZN, 2006. p. 38-39.  
209 DIREITO CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEI N. 8.078/90. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. CEF. CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO SEM LASTRO DE PROCURAÇÃO. DANO 
MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE 
INDENIZAR. 1- - A Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor -, inclui a atividade bancária no 
conceito de serviço (art. 3º, § 2º), estabelecendo como objetiva a responsabilidade contratual do 
banco (art. 14), que se funda na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que 
se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de 
responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. 2 - In 
casu, comprovado nos autos que, conquanto amplos, os poderes outorgados em 20/06/2001 pela 
Autora ao seu procurador, não se incluiu a contratação de empréstimo, o que configura, por si só, a 
culpa e negligência da CEF na concessão de empréstimo, comprometendo, durante dois anos, o 
equivalente a quase um terço dos proventos da Autora, a qual possui 86 anos e está sob o amparo 
do Estatuto do Idoso - Lei n. 10.741/2003 -, cujo art. 4º prevê que 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.. 3- Se prevalece o direito subjetivo 
da Autora à inversão do ônus da prova a seu favor (art. 6º, VIII, da Lei 8.078/90), não caberia à 
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complementando o raciocínio acima exposto, as punições a que se faz referência o 

art. 4ª encontram-se nos arts. 93 ao 108 do estatuto. 

Além de que, a responsabilidade mencionada no artigo 5ª pode advir 

tanto da ação como de omissão, podendo tanto ocorrer na esfera cível, quanto 

administrativa ou penal, que são independentes entre si. O estatuto também 

disciplina nos arts. 55 ao 58 as penalidades a que estão sujeitas as entidades de 

atendimento ao idoso pelo descumprimento das normas.   

 Por fim, no que diz respeito ao art. 7ª vale frisar o papel do Conselho 

Nacional dos Direitos do Idoso- CNDI, órgão este colegiado de caráter deliberativo, 

integrante da estrutura básica da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República, tendo como finalidade elaborar as diretrizes para a 

formulação e implementação da política nacional do idoso, observadas as linhas de 

ação e as diretrizes conforme dispõe a lei 10.741/03- Estatuto do idoso- bem como 

acompanhar e avaliar a sua execução.  

4.2.6 O idoso e o acesso à justiça 

O intento principal desse sub-tópico é o de se chegar à compreensão 

acerca dos direitos dos idosos e seu processo correlato do acesso à justiça. 

Destarte, é necessário, primeiramente, entendermos a premissa do 

acesso à justiça, que seria o direito de ação. 

Com isto, o direito de ação seria o direito ao exercício da atividade 

jurisdicional ou o poder de exigir esse exercício mediante o exercício da ação 

provoca-se a jurisdição, que por sua vez se exerce através daquele complexo de 

atos que é o processo. 

 

                                                                                                                                                         
mesma o ônus de provar que agiu com desídia, mas tão-somente demonstrar o prejuízo sofrido, 
cabendo ao banco, para elidir sua responsabilidade civil, comprovar que o fato derivou da culpa do 
cliente ou da força maior ou caso fortuito (Lei n. 8.078/90, art. 14, § 3º), prova esta que não foi feita. 4 
- Correta a condenação em dano material dos valores descontados dos proventos da Autora, 
bem como em dano moral, cuja reparação foi expressamente reconhecida na Constituição Federal 
de 1988 (art. 5º, V e X). 5 - A fixação de tal valor deve levar em conta as circunstâncias da causa e a 
condição sócio-econômica do ofendido e do ofensor, de modo que o valor a ser pago não constitua 
enriquecimento sem causa da vítima, e sirva também para coibir que as atitudes negligentes e lesivas 
venham a se repetir. Merece, assim, ser mantido o quantum indenizatório em 50 (cinqüenta) salários-
mínimos, porquanto justo e compensatório. 6 - Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e improvidos 
(TRF. 2ª REGIÃO- AC354277 2003.51.01.009532-8, Relator: Desembargador Federal GUILHERME 
CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 28/03/2006, OITAVA TURMA 
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::04/04/2006). (Grifei-os) 
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Para Luis Guilherme Marinoni direito de ação é:  

Um direito fundamental processual, e não um direito fundamental material, 
como são os direitos de liberdade, à educação e ao meio ambiente. 
Portanto, ele pode ser dito o mais fundamental de todos os direitos, já que 
imprescindível à efetiva concreção de todos eles. O direito de ação aparece 
exatamente no momento em que o Estado proíbe a tutela privada ou o uso 
da força privada para a realização e a proteção de direitos.

210
  

 

Contudo, feito este breve introito, é imperioso dizer que mesmo antes do 

advento do estatuto do idoso, o CPC, já previa a prioridade na tramitação dos 

processos, porém, sendo beneficiado somente os idosos como idade igual ou 

superior a 65 ( sessenta e cinco) anos de idade. Assim, preconizava o artigo 1.211-A 

do CPC. 

Ocorre, que com o advento da lei 10.741/03, o Estatuto do Idoso, acabou 

gerando uma certa antinomia entre o que determinava o seu art. 71 e o que 

estabelecia o artigo acima citado do CPC, pois o artigo do estatuto determinava que 

para a obtenção da prioridade na tramitação dos processo era necessário o 

jurisdicionado ter idade igual ou superior a 60 ( sessenta) anos de idade. Apesar de 

o aparente conflito de normas poder ser solucionado pelo princípio temporal ( Lex 

posterior derogat priori) ou pelo critério defendido por Alexy, conforme já visto 

alhures, o legislador preferiu harmonizar as disposições quando elaborou a lei. 

12.008/09 que conferiu nova redação ao art. 1.211-A do CPC, vejamos: “ os 

procedimentos judiciais em que figure como parte ou interessado pessoa com idade 

igual ou superior a 60 ( sessenta) anos, ou portadora de doença grave, terão 

prioridade na tramitação em todas as instâncias. 

Além disso, impende dizer que tal benefício também abrange os 

processos e procedimentos administrativos da Administração Pública, empresas 

prestadoras de serviços e instituições financeiras, ao atendimento à Defensoria 

Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação aos serviços de 

assistência Judiciária, conforme reza o art.71, parágrafo 3º do Estatuto. Oportuno 

salientar também que a prioridade não cessará com a morte do beneficiário (idoso), 

estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira ou 

com união estável, consoante prevê o art.71, parágrafo 2º do mesmo dispositivo. 
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Tomemos como exemplo a seguinte situação: caso um idoso discuta com 

um fiscal à respeito de uma multa que queiram lhe aplicar, terá este idoso prioridade 

no encaminhamento do processo administrativo, bem ainda, com relação a qualquer 

discussão ou reclamação com à administração? A resposta é sim, ele terá prioridade 

na tramitação desta autuação realizada pelo fiscal.      

No entanto, isto significa que o idoso terá total prioridade acerca de 

qualquer conflito ou interesse existente no âmbito da Administração Pública, bem 

como, nas instituições financeiras. Assim, sendo esta uma conquista merecida e 

justa para os idosos, pois como é sabido por todos, a justiça sofre com a morosidade 

do poder Judiciário, e fazer com que estas pessoas fiquem esperando por um 

provimento jurisdicional que demore anos, é fazê-las sofrer em dobro. Isto, devido 

ao fato de que a demora traz sérios problemas à saúde do idoso, como: ansiedade, 

angústia, desânimo e etc.  

Sobre o tema reputamos interessante citar o comentário de Alencar, 

vejamos: 

A prioridade de tramitação para a pessoa idosa não significa que esta 
seja mais digna que as demais pessoas, nem que o princípio da 
dignidade da pessoa humana só se aplique aos idosos. Não. Em 
verdade, para se entender que a relação entre prioridade de tramitação 
para as pessoas idosas e o primado do homem atende ao postulado da 
isonomia, deve-se ter presente a noção do princípio da diferença, 
consistente em uma distribuição que melhore a situação de todas as 
pessoas – trazendo benefício ao idoso que o iguale à pessoa que esteja 
em melhores condições de expectativa de vida-, visando a efetivar a 
justiça social, especialmente quando confere esperança à pessoa idosa 
de que seu conflito será solucionado em prazo mais curto, aumentando, 
assim, a efetividade do princípio da dignidade humana de forma 
compatível com o princípio da igualdade.

211
 

 

Na esfera procedimental, ou seja, no âmbito da duração razoável do 

processo, é oportuno frisar que o legislador constituinte, por intermédio do artigo 5°, 

LXXVIII da Constituição Federal212, quis valorizar a celeridade em detrimento da 

estabilidade garantida pela forma processual. Desse modo, impende destacar que 

com o advento da Emenda Constitucional n° 45 o valor da efetividade adquiriu 

proporções maiores, ao consagrar como princípio magno e garantia fundamental, ou 

seja, da duração razoável do processo.  

                                                 
211

 ALENCAR, Rosear Antonni Rodrigues Cavalcanti. Comentário ao art.71. In: PINHEIRO, Naíde 
Maria (Org.). Estatuto do idoso comentado. Campinas, SP: LZN, 2006.  
212

 Art.5º, inciso LXXVIII, verbis: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação 
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4.2.7 Dos crimes contra os idosos 

De início, é oportuno frisar que não visa esta dissertação abordar 

sucintamente os crimes definidos no estatuto, mas sim fazer um apanhado geral 

acerca destes ilícitos praticados contra a pessoa idosa, esclarecendo alguns 

entraves sobre a matéria. 

O Estatuto do Idoso traz em seus artigos 93 e seguintes os crimes contra 

os idosos. Assim, aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da 

Lei nº 7.347 de 1985, que tratam da Ação civil pública, consoante reza o art.93 do 

Estatuto.213  

Desse modo, em relação aos crimes de ação penal pública 

incondicionada, o Estatuto prevê 14 novos tipos penais, previstos nos seus artigos 

96 a 109, a saber: a) discriminação contra pessoa idosa, art.96; b) omissão de 

socorro, art. 97; c) abandono de idoso, art.98; d) maus-tratos, art.99; e) 

discriminação em razão do trabalho, art.100, inciso I e II; f) recusa de atendimento à 

saúde, art.100, inciso III; g) sonegação de informações, art. 100, V; h) prevaricação, 

art.100, inciso IV e art.101; i) apropriação indébita, art.102; j) negativa de 

acolhimento, art.103; l) retenção de documentos, art. 104; m) propaganda 

depreciativa, art.105; n) induzimento de outorga a procuração, art.106; o) coação de 

atos civis, art.107; p) lavratura de ato notarial sem representação, art.108; q) impedir 

ou embaraçar fiscalização, art.109.  

Isso significa que o Ministério Público, para oferecer a denúncia, que 

inicia a ação penal na Justiça, não carece de autorização da vítima ou do ofendido. 

No entanto, independe então, da vontade do idoso agredido a intervenção do 

promotor para, entendendo ser oportuno, pedir a condenação do agressor criminoso. 

Com relação aos crimes previstos no Estatuto do idoso, cuja à pena 

máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o 

procedimento do Juizado Especial Criminal, ou seja, a Lei.9.099/95, vejamos:  

 

Art. 94 Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de 
liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o procedimento 
previsto na Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e, 
subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do 
Código de Processo Penal. 

 

                                                 
213

 Importante dizer que as regras gerais previstas nos artigos 181 e 182 do Código Penal, conforme 
reza o art. 95 do estatuto, não estão sujeitas quando a vítima é idoso. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9099.htm
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Este dispositivo, aliás, tem gerado várias discussões nos meios jurídicos 

nacionais, pois alguns entendiam que este artigo era inconstitucional, já que feria a 

igualdade prevista no Texto Constitucional. Isto, em razão de garantir aos autores de 

crimes contra os idosos os benefícios do Juizado Especial.  

Contudo, o Supremo Tribunal Federal em 2010 julgou parcialmente 

procedente a ADI n. 3096214 ajuizada pelo Procurador Geral da República para dar 

interpretação conforme ao art. 94 da Lei 10.741/03, ou seja, nos crimes contra 

idosos que a pena não ultrapasse os 4 ( quatro) anos, aplicar-se-á tão somente o 

procedimento dos juizados especiais- lei 9.099/95, não sendo externado aos autores 

do crime os benefícios que permeiam o rito sumaríssimo. 

Diante disto, aos crimes previstos na Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, 

cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se a 

Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Criminais) apenas nos aspectos 

estritamente processuais, não se admitindo, em favor do autor do crime, a incidência 

de qualquer medida despenalizadora, como: transação penal ou suspensão 

condicional do processo ou eventual composição civil de danos. A aplicação do 

procedimento estabelecido na Lei. 9.099/95 nada tem que ver com os seus 

benefícios, mas apenas com a rapidez processual. 

4.3 O papel do Legislativo: a condição do idoso, em situação de risco, em 

razão do abandono afetivo e dos maus-tratos 

Fixada a importância que o idoso passa a ter no país, em face do 

aumento considerável da população, bem como da necessidade de proteger tais 

                                                 
214

 Lei 10.741/2003: Crimes contra Idosos e Aplicação da Lei 9.099/95 – Em conclusão, o Tribunal 
julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada 
pelo Procurador-Geral da República para dar interpretação conforme ao art. 94 da Lei 10.741/2003 
[“Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatro) 
anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e, 
subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.”], 
no sentido de que aos crimes previstos nessa lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não 
ultrapasse 4 anos, aplica-se a Lei 9.099/95 apenas nos aspectos estritamente processuais, não 
se admitindo, em favor do autor do crime, a incidência de qualquer medida despenalizadora — 
v. Informativo 556. Concluiu-se que, dessa forma, o idoso seria beneficiado com a celeridade 
processual, mas o autor do crime não seria beneficiado com eventual composição civil de 
danos, transação penal ou suspensão condicional do processo. Vencidos o Min. Eros Grau, que 
julgava improcedente o pleito, e o Min. Marco Aurélio, que o julgava totalmente procedente.( ADI 
3.096-DF- Rel. Min. Carmem Lúvia- j. em 16/06/2010- Informativo 591). PEDRAS, Villela Pedras; 
VELLOSO, Leandro. Jurisprudência sistematizada do STJ e STF. Principais julgados do STF e 
do STJ, divididos por matéria e por assunto, e confrontados à legislação em vigor e as 
respectivas súmulas, incluídas as súmulas vinculantes do STF. 2 edição. Niterói, RJ. 
Impetus.2011.p. 405.  ( Grifei-os) 
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pessoas, numa ótica humanista, de efetivação de direitos, de uma atuação estatal 

positiva e social, é que surge a necessidade de verificar o papel do legislativo na 

promoção e proteção dos direitos dos longevos. 

Para isso se faz necessário tecer alguns comentários acerca deste 

avanço populacional, tendo o legislativo um papel sine qua non na elaboração de 

leis que promovam e resguardem os direitos dos longevos. 

O papel do idoso na sociedade está diretamente ligado à função 

desempenhada na família, passando o resto de sua vida sob cuidados, sendo 

protegidos como alguém incapaz de gerir sua pessoa e seus bens, sendo muitos 

destes tratados como incapazes. 

Desse modo, o tratamento dispensado que era dado ao idoso foi sendo 

degenerado ao longo dos anos, juntamente, com a desestruturação da família. Os 

valores e princípios que norteavam essas famílias foram mitigados. Assim, os idosos 

passaram a ser entregue a própria sorte, sendo deixados em albergues, lares e até 

mesmo nas ruas e avenidas das cidades. 

Nesse sentido, Erneide Orbage de Brito Taquary assevera: 

Hoje o idoso não poucas vezes é submetido à segregação por desprezo, 
outras, à internação em asilos ou albergues , onde fica abandonado. Sua 
cultura e seu conhecimento são considerados anacrônicos. Sua 
sabedoria descartada e a compreensão da vida banalizada. Esses fatos 
decorrem da desagregação e do desprezo aos princípios e valores sobre 
os quais era assentada.

215
 

Por outro lado, dentro deste cenário de descaso, abandono e maus-

tratos, conforme já bastante enfatizado nesta dissertação, é que algumas camadas 

da sociedade também passaram a tratar e a olhar a questão do envelhecimento de 

maneira mais realista e digna. Além de que, buscaram criar meios legais de combate 

ao desrespeito à dignidade do idoso, visando atenuar o impacto sofrido pelos 

longevos durante esse processo, bem como interviram nas relações sociais, 

econômico e cultural em prol dos idosos. 

No entanto, foi através de todos esses fatores, que o legislador passou a 

se preocupar mais com o papel do idoso, reconhecendo o progresso de 

envelhecimento populacional no Brasil e as demandas geradas por esse fenômeno, 

sendo promulgada, em 1994 , a Lei. 8.842, que tratava do Conselho Nacional do 

idoso e consequentemente a lei. 10.741/03, o Estatuto do Idoso.  
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 TAQUARY, Eneida Orbage de Brito.op.cit., p.54. 
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Contudo, percebemos ainda que deva-se fazer mais na promoção e 

efetivação dos direitos dos idosos, visto ainda presenciarmos famílias que 

abandonam seus idosos, bem como os mau tratam. Conforme já dito nesta 

dissertação é verdade que nem todas as famílias têm condições adequadas de 

assistência e atenção ao idoso, mas, não são poucos os registros de abandono 

familiar sofrido por pessoas na terceira idade, vítimas do efeito “descartável” que a 

sociedade pratica obcecada pela ideia da supervalorização do novo, que 

desqualifica a memória e banaliza o velho. 

Os atos praticados pela família não podem resultar em lesão a alguém, 

desta forma o Estatuto do Idoso, em seu artigo 3º acentua a obrigação da família, da 

sociedade e do poder público, assegurando ao idoso a efetivação do direito ao bem 

maior, assim como a saúde, educação, ao esporte, ao lazer, a cultura, ao trabalho, a 

cidadania, a liberdade, a dignidade, ao respeito e a convivência familiar e 

comunitária, enfim, o dever de cuidado, o qual se inobservado, gera uma conduta 

lesiva ao idoso. 

O papel da família na atenção ao idoso é fundamental constituindo crime 

o abandono de idoso previsto no artigo 98 do seu Estatuto. 

Além disto, há um dever determinado pelo respeito e pelo afeto dos laços 

familiares que independem de jurisdição e que não necessitam de regulamentação, 

embora muitos sofrerem por abandono material e afetivo sem a mínima satisfação 

de suas necessidades básicas e afetivas, deixando de cumprir com seu dever de 

zelo e proteção ao idoso. 

O idoso ao sofrer de desafeto pela família, também perde seus objetivos, 

envelhecendo e adoecendo mais rapidamente, pois segundo a nossa Constituição 

Federal em seu artigo 229 salienta que os filhos maiores tem o dever de ajudar e 

amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade; assim como o artigo 230, 

também da Carta Magna, disciplina o amparo ao idoso, defendendo sua dignidade e 

bem estar, garantindo-lhe o direito à vida, reconhecendo ser “dever da família, da 

sociedade e do Estado, amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação 

na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes o direito à 

vida”.   

O desdobramento dessa questão cultural é o desenvolvimento do 

preconceito e, por conseguinte, da discriminação, que também acaba por gerar outro 

crime: o de maus-tratos previsto no artigo 99 do estatuto.  
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Diante tudo isto, constatamos que há tramitando no Congresso Nacional 

dois principais projetos de lei, a saber: o de n. 4.294/08 e outro de n. 6.430/09 que 

tratam, respectivamente, dos crimes de abandono (art. 98 do estatuto)216 e 

exposição de perigo a integridade física ou psíquica, submetendo o idoso a 

condições desumanas (art. 99 do estatuto)217.  

Além destes, temos outros projetos de lei, que dada a matéria, acabaram 

sendo apensados ao PL 6.430/09, como: projetos de lei n. 7.650/10 e n. 2.398/11. 

Pois bem, o crime previsto no art. 98 do estatuto assemelha-se aos 

crimes de  “abandono de incapaz” e “ abandono material”, contidos nos artigos 133 e 

244 do Código Penal. O segundo, previsto no art. 99, assemelha-se ao crime de 

“maus-tratos” contido no art. 136 do Código Penal, ambos diferenciando-se somente 

em relação ao elemento normativo: pessoa idosa. È, pois norma especial sobre 

norma geral.218 

Destarte, com relação ao abandono afetivo contra pessoa idosa impende 

dizer que ainda não houve posicionamento nos tribunais brasileiros. Os julgados já 

existentes são concernentes ao abandono afetivo de criança e adolescente, que por 

sinal não são uníssonos219. Porém, aqueles pleitos, atendidos pelos tribunais220 já 

servirão de paradigma para a aplicação judicial da responsabilidade civil por 

abandono afetivo do idoso, enquanto aguardemos a aprovação do projeto de lei 

4.294/08 o qual acrescentaria um parágrafo ao artigo 1.632 da Lei n. 10.406, de 
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 Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou 
congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado: Pena – 
detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa. 
217

 Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-o a 
condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, 
quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado: Pena – detenção de 
2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa. § 1

o
 Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: Pena – 

reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. § 2
o
 Se resulta a morte: Pena – reclusão de 4 (quatro) a 12 

(doze) anos. 
218

 FELIX, Renan Paes. op. cit., p.115. 
219

 Alguns dos julgados proferidos pelo tribunal catarinense e do rio grande do sul denegando o direito 
à indenização por danos morais decorrentes do abandono afetivo. Exemplificativamente, estão: 
Apelação Cível n. 2006.017863-1, de Lages, Relator: Des. Joel Dias Figueira Júnior; Apelação Cível 
n. 2010.026873-7, de Criciúma, Relator: Des. Marcus Tulio Sartorato; Apelação Cível n. 
2006.012075-7, de Mafra Relator: Des. Mazoni Ferreira; Apelação Cível n. 2010.023344-2, de 
Imbituba, Relator: Des. Subst. Jaime Luiz Vicari; Apelação Cível n. 2006.007021-8, de Blumenau, 
Relatora: Desa. Maria do Rocio Luz Santa Ritta; Apelação Cível n. 2008.057288-0, de Criciúma, 
Relator: Des. Fernando Carioni; Apelação Cível n. 2010.029238-1, de Blumenau, Relator: Des. 
Marcus Tulio Sartorato; Apelação Cível: AC 70044341360 RS, Relator: Des. André Luiz Planella 
Villarinho.: Apelação cível: AC 70024047284 RS, Relator Alzir Felippe Schmitz. 
220

 Julgados que concederam indenização devido ao abando afetivo: Apelação cível 70021427695 
RS, Des. Claudir Fidellis Facenta;  Apelação Cível nº 408.550-5 MG, Des. Relator. Unias Silva. 

http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70021427695&num_processo=70021427695&codEmenta=2145536&temIntTeor=true
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Janeiro de 2002 – Código Civil: “O abandono afetivo sujeita os pais ao pagamento 

de indenização por dano moral”.  

O mesmo projeto, também, almeja-se que o artigo 3º da Lei n. 10.741, de 

1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso – preveja o direito à indenização por dano 

moral advindo do abandono afetivo de idosos por parte de seus filhos.221  

Desse modo, por mais que seja difícil a obtenção de uma tutela 

jurisdicional em relação à reparação de danos morais em face do abandono afetivo, 

entendemos que o Judiciário deve permear suas decisões no que regula a nossa 

Carta Magna quando traz em seus art. 229 e 230, conforme dito acima, os princípios 

constitucionais protetivos aos idosos.  

Dessa forma, se a Constituição estabelece uma norma jurídica, 

preconizando que os filhos maiores têm o “dever” de ajudar e amparar os pais na 

velhice, não se pode conceber que tal norma permaneça como “letra morta”. Dessa 

norma decorrem princípios já aceitos pelos tribunais: a) princípio da dignidade da 

pessoa humana; b) princípio da igualdade e respeito à diferença; c) princípio da 

solidariedade familiar; d) princípio da proteção integral a crianças, adolescentes, 

jovens e idosos; e) princípio da afetividade.  

Assim, nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, violar-se um 

princípio é mais grave do que a violação de regras, vejamos:  

 
Violar um princípio é muito mais grave que transgredir 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, conforme o 
escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo 
o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia 
irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. 
Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm e alui-se 
toda a estrutura nelas esforçada.

222
 

 

Nesta mesma esteira reputamos interessante citar as palavras de 

Vanderlei Arcanjo da Silva que trata da possibilidade do idoso pleitear danos morais 

na justiça com intuito amenizar as dores sofridas pelo abandono moral, vejamos: 

 
A visão hoje predominante é de que, embora a dor não tenha preço e 
nem seja mensurável, os danos morais são plenamente reparáveis. A 

                                                 
221

 Nesse caso, o parágrafo único do artigo 3º da Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do 
Idoso), passaria a vigorar como parágrafo 1º, sendo acrescido o parágrafo 2º ao artigo: “§ 2º O 
abandono afetivo sujeita os filhos ao pagamento de indenização por dano moral.” (grifei-os) 
222

 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000. p. 748. 
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indenização em dinheiro não visa à restituição absoluta do status quo da 
vítima, anterior ao dano e nem a recomposição da dor e da angústia por 
eles vivenciadas. O seu escopo é o alívio, a amenização, a diminuição 
dos sentimentos negativos suportados pelo lesado, sob uma 
perspectiva de “correspondência” ou “proporcionalidade”, e não 
“equivalência”, buscando ainda sancionar o lesante, a fim de que ele 
não reitere a conduta ofensiva. Assim, em um contexto mais amplo, 
consiste o objetivo dessa reparação pecuniária na defesa dos valores 
essenciais a preservação da personalidade humana e do convívio social, 
atribuindo à vítima algum tipo de compensação, bem como lhe 
desenvolvendo na medida do possível, sua integralidade física, 
psicológica e emocional.

223
 ( Grifei-os) 

  

Para tanto, apesar deste tópico só focar no papel do legislativo frente à 

promoção, a elaboração de leis em defesa dos direitos dos idosos, impende frisar 

que enquanto a responsabilidade civil pelo abandono de idoso não esteja previsto 

em lei, o descaso entre pais e filhos é algo que merece punição, é abandono moral 

grave, que merece severa atuação do Poder Judiciário. Portanto, pactuamos com o 

entendimento de que é totalmente plausível a possibilidade da indenização pelos 

danos morais decorrentes do abandono afetivo em relação ao idoso, exercendo a 

responsabilização civil de caráter dúplice, ou seja, o ressarcimento e a 

coercitividade, objetivando coibir a conduta omissiva por parte do filho(a) em relação 

ao seu pai ou mãe.  

Isto, pois, torceremos para que o projeto de lei n. 4.294/08 seja aprovado, 

visto trazer a positivação da indenização por dano moral em razão do abandono 

afetivo de idoso, ou seja, a responsabilidade civil dos filhos diante deste ato. Por 

outro lado, vale frisar que tal dispositivo não obstará a punição já prevista no art. 98 

do estatuto quando já regulamenta uma sanção penal para o abandono de idoso. 

Consequentemente, conforme o autor do projeto, as obrigações 

existentes entre pais e filhos não versarão apenas em relação à prestação de auxílio 

material, mas também a necessidade de apoio, afeto e atenção mínimos 

indispensáveis ao adequado respeito às pessoas de maior idade.224
 

Com relação ao projeto de lei 6.430/09 vale dizer que tal iniciativa trará 

um aumento de pena ao crime de maus-tratos praticados contra idosos, bem como 

                                                 
223

 SILVA, Vanderlei Arcanjo da. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil. Porto Alegre, 
v. I, 1999. p. 149. 
224

 Ementa: Acrescenta parágrafo ao art. 1.632 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código 
Civil e ao art. 3° da Lei nº 10.741, de 1ª de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso, de modo a 
estabelecer a indenização por dano moral em razão do abandono afetivo. Disponível em:< 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=415684>. Acesso em: 24 
out 2012.  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=415684
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agrava a pena quando o crime é praticado por quem assumiu a obrigação de 

cuidado, proteção ou vigilância por meio da prestação remunerada de serviço.225  

Atualmente, de acordo com o Código Penal, a prática de maus-tratos é 

punida com detenção de dois meses a um ano, ou multa. Se houver lesão corporal 

grave, a pena sobe para reclusão de um a quatro anos. Essas penalidades são 

aumentadas em 1/3 caso o crime seja praticado contra pessoa com menos de 14 

anos. 

Já o projeto de lei 7.650/10, vai um pouco mais além, quando estabelece 

a duplicação da pena quando o crime é praticado por ascendente, descendente, 

irmão, cônjuge, ex-cônjuge, companheiro, ex-companheiro ou por quem tenha o 

dever de cuidado. Lembrando, conforme o projeto seria qualquer tipo de crime 

praticado contra a pessoa idosa.226 

Por fim, o projeto de Lei 2.398/11 estabelece sanção civil e aumenta a 

pena para o crime contra idosos praticado por funcionário ou dirigente de clínicas de 

longa permanência.227  

Ao lume do exposto, o que se deve ter em mente é que não sabemos ao 

certo como os legisladores irão abordar, coadunar e até mesmo se irão sancionar 

todos esses projetos, no intuito de se criar uma norma que dê aos idosos uma maior 

segurança, bem como uma maior garantia na defesa de seus direitos. O que 

sabemos é que para que esta situação se modifique é necessário que ela continue a 

ser debatida e reivindicada em todos os espaços e setores possíveis, pois somente 

a mobilização permanente da sociedade é capaz de configurar um novo olhar sobre 

o processo de envelhecimento dos cidadãos brasileiros. 

                                                 
225

 Ementa: Altera o Estatuto do idoso: Explicação da Ementa: Aumenta a pena para o crime de 
maus tratos praticados contra crianças, idosos ou pessoas indefesas, agravando quando o crime é 
praticado por quem assumiu a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância por meio da prestação 
remunerada de serviço. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=460262>. Acesso em: 
24 out 12. 
226

 Ementa: Altera Estatuto do Idoso - Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003. Explicação da 
Ementa Estabelece que a pena é duplicada se o crime é praticado por ascendente, descendente, 
irmão, cônjuge, ex-cônjuge, companheiro, ex-companheiro ou por quem tenha o dever de cuidado. 
Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=483594>. Acesso em: 
24 out 12.  
227

 Ementa: Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) e dá outras 
providências.Explicação da Ementa: Aplica sanção civil e aumenta a pena para o crime contra 
idosos praticado por funcionário ou dirigente de clínicas de longa permanência. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=521320>. Acesso em: 
24 out 12. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=460262
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=483594
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=521320
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4.4- Direito à Seguridade Social e sua relação com o direito social da pessoa 

idosa 

Este tópico visa abordar ainda que de maneira sucinta o conceito de 

seguridade social e sua relação com os direitos sociais da pessoa idosa. Não é 

objetivo deste trabalho esgotar a temática, visto a complexidade que se requer o 

tema. 

Com isso, impede começar abordando a Constituição Federal em seu art. 

194 em que conceitua Seguridade Social como o conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social.  

A seguridade social como política social é método de economia coletiva. 

Sendo método de economia coletiva a comunidade é chamada a fazer um pacto 

técnico-econômico onde a solidariedade social é o fiel da balança. Por sua vez, o 

artigo 193 da Constituição Federal dispõe que a ordem social tem como base o 

primado do trabalho e como objetivos: “o bem-estar e a justiça social”. 

Portanto, estes se constituem em um instrumento de bem-estar, uma vez 

que garante os mínimos necessários à subsistência do indivíduo; e, desse modo, 

reduz as desigualdades advindas da ausência de ingressos financeiros, conduzindo, 

dessa forma, à justiça social.  

Nesse sentido, Jediael Galvão Miranda, explica que: 

 

“Os objetivos, propósitos ou valores primários da seguridade social 
propriamente ditos são, isto sim, extraídos do comando do art. 193 da 
Constituição Federal, e em certa medida se confundem com os próprios 
fins de cada área de abrangência da seguridade social (previdência, 
assistência social e saúde). A seguridade social, como direito social 
que é, tem por objetivos promover e assegurar o bem-estar e justiças 
sociais, propiciando meios de subsistência ao desvalido e ao trabalhador 
atingido por determinadas contingências sociais, a todos garantido os 
meios disponíveis para promoção, proteção e recuperação da saúde”.

228
 

( Grifei-os) 

 

Assim, com base na solidariedade institucionalizada, a sociedade alia-se 

ao Estado, garantindo o mínimo necessário à sobrevivência àqueles que nada 

dispõem. Seria mais o menos a solidariedade social que consiste na contribuição da 

maioria em benefício da minoria. Concebem, portanto, a Seguridade Social, 

                                                 
228

 MIRANDA, Jediael Galvão. Direito da Seguridade Social. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p.23. 
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construída a partir de um sistema que engloba três subsistemas: a saúde, a 

previdência e a assistência social.  

A previdência social, enquanto parte integrante da Seguridade Social, só 

beneficia aqueles que contribuem para o custeio e dá cobertura às necessidades 

decorrentes das contingências determinadas pela Constituição, conforme 

enumeração disposta no artigo 201. Assim, atua como instrumento de redistribuição 

da riqueza nacional utilizado e cumprido pelo legislador ao fixar os riscos e a 

dimensão da necessidade social básica. Portanto, só quem contribui tem cobertura, 

dando à previdência social um caráter de seguro social.  

Por seu turno, imperioso dizer que a saúde e a assistência social 

independem de contribuição. São direitos fundamentais, como direitos sociais, 

exigidos em relação ao Estado, na forma disciplinada pela lei. 

 Desse modo, o artigo 196 da Constituição Federal prescreve que todos 

têm direito à saúde; tratando-se, ao revés, de um dever do Estado, que deve ser 

prestado, independentemente de contribuição ao custeio, ou da condição social ou 

econômica do postulante.  

Quanto à Assistência Social229, a mesma presta-se a auxiliar os 

desamparados, independentemente de contrapartida. A prestação da assistência 

social à pessoa que dela necessitar considera-se um direito inerente à sua condição 

humana, sendo necessárias algumas condições para obtenção do benefício. 

Oportuno lembrar, que os princípios informadores da Assistência Social são a 

solidariedade e a igualdade material, uma vez que para gozar o benéfico acima, 

independem de contribuição. 

Com isso, apesar do art. 34 e parágrafo único do Estatuto do Idoso230 

estabelecer critérios para a concessão do benefício acima, é necessário frisar que 

tal dispositivo tem causado certo celeuma nos tribunais do país. Existem inúmeras 

decisões judiciais a respeito deste artigo, cujo parágrafo único é utilizado para aferir 

o preenchimento das condições de miserabilidade a que faz referência a Lei 

                                                 
229

 Art. 33 do Estatuto do Idoso, verbis: A assistência social aos idosos será prestada, de forma 
articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na 
Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes.  
230

 Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover 
sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) 
salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.Parágrafo único. O 
benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será computado para 
os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Loas.(Grifei-os) 
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Orgânica da Assistência Social- LOAS- Lei 8.742/93, em seu art. 20, parágrafo 3ª231, 

que, por sua vez, regulamenta o artigo 203, V232, da Constituição Federal de 1988. 

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que o requisito do art. 

20, parágrafo 3ª da lei supracitada não é o único meio a ser utilizado para verificar 

se o indivíduo está ou não em condição de miserabilidade. 

Assim vejamos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça: 

 

A Terceira Seção deste Superior Tribunal consolidou o entendimento de 
que o critério de aferição da renda mensal previsto no § 3º do art. 20 da 
Lei nº 8.742/93 deve ser tido como um limite mínimo, um quantum 
considerado insatisfatório à subsistência da pessoa portadora de 
deficiência ou idosa, não impedindo, contudo, que o julgador faça uso de 
outros elementos probatórios, desde que aptos a comprovar a condição 
de miserabilidade da parte e de sua família. (507210 RS 2003/0036407-
1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de 
Julgamento: 14/04/2009, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 
04/05/2009).

233
 

 

        Portanto, é conferida ao magistrado a prerrogativa de aferir a condição de 

miserabilidade com base a outros elementos de prova.   

Em síntese, Jediael Galvão Miranda pontua que: 

 

O art. 6º da Constituição Federal relaciona como direitos sociais, 
dentre outros, a saúde, a previdência social e a assistência, núcleos 
da seguridade social, que se constitui em direito fundamental do 
homem. Com especificidade, a seguridade social é tratada na 
Constituição Federal no Título “Da Ordem Social”, que tem como base o 
primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.

234
 

 

Nesse contexto, as normas que regem a seguridade social são 

destinadas a regular interesses gerais da coletividade e não são submetidas a uma 

relação de voluntariedade entre o particular e o Estado, como se contrato privado 

fosse. Estão jungidas ao poder de Império do Estado, na disciplina das relações de 

                                                 
231

 Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa 
com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. § 3

o
  Considera-se 

incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per 
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 
232

 Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: V - a garantia de um salário mínimo de 
benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 
prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
233

 É necessário acompanhar a tramitação do RE n. 567.985/MT ( Rel. Ministro Marco Aurélio), em 
que foi reconhecida a “ REPERCUSSÃO GERAL-BENEFÍCIO ASSITÊNCIAL DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA-IDOSO-RENDA PER CAPITA FAMILIAR INFERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO-ART. 
203, INCISO V DA CF. Admissão pelo Colegiado maior. 
234

 MIRANDA, Jediael Galvão. op. cit., p. 09. 
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proteção social. Disso se conclui que a sua natureza jurídica é de direito social, 

inserido, no entanto, no ramo de direito público.  

E nesse desiderato, constata-se que a Constituição Federal ampliou, de 

forma significativa, o rol de direitos sociais; incluídos nesses, o direito à Seguridade 

Social. Em contrapartida, a sociedade passou a exigir uma maior atuação desse 

Estado, o qual, apesar de “Social”, resigna-se diante do contingenciamento 

orçamentário; não realizando esses direitos constitucionais, porquanto. 

Em suma, o dever de organizar a seguridade social é do poder público, 

com base em vários objetivos, definidos na própria Constituição, dentre os quais os 

que visam garantir o pleno exercício dos seus direitos sociais: a universalidade da 

cobertura e do atendimento; a uniformidade e equivalência dos serviços às 

populações urbanas e rurais; a seletividade e distributividade na prestação dos 

serviços; a equidade na forma de participação no custeio; a diversidade da base de 

financiamento; e o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, 

com a participação da comunidade, em especial dos trabalhadores, empresários e 

aposentados.  
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5 OS PRINCIPAIS ATORES DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS 

IDOSOS 

Este capítulo visa abordar ainda de maneira sucinta os principais atores 

de proteção e promoção dos direitos dos longevos, ressaltando os seus papéis na 

efetivação dos direitos dos longevos. Portanto, não temos o escopo de esgotar o 

tema, dada a sua complexidade. 

Para isso, se faz necessário elencar alguns desses atores como, por 

exemplo: o Poder Judiciário e sua função frente à efetivação do direito à saúde do 

idoso, o Ministério Público, e a Ordem dos Advogados do Brasil. Não esquecendo, 

também, de abordar a relação existente entre o Estado, a sociedade e a família 

como agentes ativos na concretização e efetivação dos direitos do idoso para o 

pleno exercício de sua cidadania. 

5.1 A função do Judiciário na concretização do direito fundamental à saúde da 

pessoa idosa  

Primeiramente impende fazermos algumas considerações acerca da 

função do Judiciário frente à efetivação do direito fundamental à saúde da pessoa 

idosa, mais precisamente a relação envolvendo o direito público subjetivo do idoso 

em ter seu direito à saúde tutelado pelo Estado, bem como a relação existente hoje 

entre o consumidor-idoso e os planos de saúde.  

Porém, antes de adentrarmos no assunto acima exposto, vale lembrar 

que o tema já fora iniciado, no capítulo 3, referente ao tópico 3.3, quando 

trabalhamos a ideia trazida pelo princípio da subsidiariedade.   

Para tanto, se faz necessário também esclarecer que apesar deste 

tópico focar somente na função do Judiciário em concretizar o direito à saúde 

do idoso através de suas decisões, ficou constatado no corpo desta 

dissertação outros direitos devidamente concretizados pelo Judiciário, como 

por exemplo: a polêmica envolvendo o transporte coletivo municipal e 

interestadual, bem como os crimes praticados contra o idoso sujeitos a 

competência dos juizados especiais.  
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Diante disto, voltamos às considerações acerca do que seria esta função 

do Judiciário frente à efetivação dos direitos fundamentais do idoso, mais 

precisamente em relação ao direito à saúde. 

Até agora, já foi claramente comprovado que os direitos fundamentais 

são aqueles que se encontram reconhecidos no texto constitucional, que por sinal, 

são direitos de aplicação imediata. Tais direitos não podem ficar a mercê de 

decisões políticas dos representantes do Executivo ou Legislativo, dado o seu 

caráter constitucional de direitos fundamentais, que por sua vez, justifica uma maior 

interferência do Judiciário frente à concretização máxima dessas normas, mesmo 

quando verificada a ausência de uma norma infraconstitucional.  

No caso em questão, focaremos a atuação do Judiciário frente à 

concretização do direito à saúde do idoso.  

Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal tem desempenhado um 

papel atuante na vida dos brasileiros, decidindo sobre questões básicas pertinentes 

à vida das pessoas que recorrem ao Judiciário como um todo. Isso tem gerado, por 

parte dos estudiosos, legisladores, doutrinadores, juristas, enfim, operadores do 

direito, aplausos e críticas.  

O fenômeno que não se dá somente no Brasil, existe em diferentes 

partes do mundo, épocas distintas, cujas Cortes Constitucionais são verdadeiras 

protagonistas dessas decisões, envolvendo questões políticas, elaboração e 

implementação de políticas públicas, ou assuntos que tratam de questões morais e 

éticas sobre os mais diversos temas, polêmicos e controvertidos na sociedade. 

Além disto, vale frisar que todo este acontecimento se dá sob o enfoque 

de um único objetivo: a efetivação de direitos pelo Poder Judiciário quando da 

omissão Legislativa. Isso tem gerado uma das maiores discussões dentro do direito 

constitucional atual. 

Tal fenômeno seria conhecido como judicialização da política, que por 

sua vez, se complementa ao conceito de ativismo judicial.235 

                                                 
235

 Apesar de não ser o foco desta dissertação esmiuçar de maneira ampla tal diferença, vale frisar a 
relação que há entre estes dois institutos. O ativismo judicial pode ser descrito como uma atitude, 
decisão ou comportamento dos magistrados no sentido de revisar temas e questões - prima facie - de 
competência de outras instituições. Seria a ação do magistrado diante do caso concreto. Pode-se 
dizer, também, que o ativismo judicial consiste em um fenômeno tanto de ordem política, como 
institucional, no sentido que culmina em uma série de implicações não somente no campo jurídico, 
como também no sociológico e no filosófico. Importantíssimo ressalvar que o fenômeno não é novo, 
mas ganhou contornos de atualidade nessa nova onda denominada de neoconstitucionalismo. LEAL, 
Rogério Gesta. LEAL. A responsabilidade Políticas do ativismo judicial: aspectos teóricos-práticos da 
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O que importa neste tópico é abordar a função do Judiciário brasileiro em 

concretizar os direitos fundamentais dos idosos, mais precisamente o direito à 

saúde, conforme já salientado. Saber qual tipo de fenômeno adotado, se é um 

ativismo judicial ou uma judicialização da política, não é o foco deste trabalho, 

mesmo porque tais institutos se complementam, sendo usados pela jurisprudência e 

doutrina de forma bastante parecida.  

Assim, iremos focar neste tópico o que o Judiciário brasileiro tem feito 

como forma de atenuar os impactos sofridos pelos idosos, em relação ao direito 

fundamental à saúde, frente a omissão Legislativa. 

Feitas estas considerações sobre o assunto, acrescenta o professor 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho: 

Seguramente, em nenhum momento anterior da história brasileira esteve 

o Poder Judiciário focado pelas luzes da ribalta como nestes últimos 

anos, e particularmente desde 1993. Hoje em dia, é ele flagrantemente 

hostilizado e não raro vilipendiado. Esse fato não deriva meramente de 

motivos circunstanciais, pela mera coincidência de questões políticas 

que, em razão de seus aspectos constitucionais, chegaram 

tumultuosamente aos Tribunais, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal. 

Reflete, na verdade, um fenômeno que é mundial, mas com 

peculiaridades decorrentes da Carta de 1988: a judicialização da 

política que tende a trazer a politização da justiça.
236

 (grifo nosso) 

 

Os casos que chegam aos Tribunais ilustram o limiar entre a política e a 

justiça. Temas de grande relevância nacional como o caso Collor (MS nº 21.564/DF 

– 1992 e MS nº 21.689/DF - 1993), discussões sobre a liberdade de expressão, o 

caso do editor que publicou obra com certa conotação nazista (HC nº 82424 / RS - 

2003), pesquisa com células-tronco (ADI nº 3.510-0/DF – 2008, fetos anencéfalos 

(ADPF 54/04), acabaram nos tribunais, notadamente no Supremo Tribunal 

                                                                                                                                                         
experiência norte americana e brasileira. IN: LEAL, Rogério Gesta. LEAL Monica Clarisse Henning. 
Ativismo judicial e déficits democráticos: algumas experiências latino-americanas e européias. 
lumem iuris, 2011.p. 01-02. Já a judicialização da política, seria algo mais amplo e estrutural, cuidaria 
de questões jurídicas, políticas e institucionais que favoreceriam a transferência decisória do campo 
dos Poderes Executivo e Legislativo para o Poder Judiciário. Podemos dizer que é o papel do 
Judiciário frente às omissões do executivo e legislativo. Conforme já dito, o tema da judicialização 
tem estreita ligação com a legalidade no exercício das funções pelos órgãos, na separação dos 
Poderes, das questões políticas, do federalismo e da democracia e cuida-se de marca presente na 
maioria dos Estados democráticos. Contudo, restando-lhes, portanto, que o Judiciário tem uma 
função não só política, como a desenvolve efetivamente. MARQUES DE LIMA, Francisco Gérson. 
op.cit., p. 77. A judicialização se complementa com o ativismo. 
236

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do direito constitucional contemporâneo. 
São Paulo: Saraiva, 2003, p. 189. 
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Federal.237 Esses fatos, apontam alguns dos famosos casos de Judicialização da 

Política quando da atuação do Poder Judiciário em sede de controle de 

constitucionalidade. Isso porque, como o controle difuso pode ser exercido em 

qualquer juízo ou tribunal, é nesse âmbito que está mais aflorada a atividade política 

do juiz, diante do fato de que é a partir da análise de um caso concreto que o 

magistrado se investe na qualidade de político, à medida que está atuando na 

defesa do Estado Democrático de Direito. 

Ronald Dworkin defende que essa função política do Judiciário perpassa 

pelo campo da moralidade, pelo fato de que os homens teriam um direito moral 

contra o Estado. Os denominados hard cases, estariam albergados entre os casos 

em que o indivíduo merece uma resposta satisfativa do Estado, nem que para isso o 

Estado-Juiz assuma uma posição ativista na defesa dos preceitos da própria 

Constituição.238 

Diante do que já foi dito, podemos entrar no mérito da discussão quando 

deste fenômeno ocorre um conflito de normas, mais precisamente um conflito entre 

o princípio da máxima efetividade do direito fundamental, no caso à saúde do idoso, 

que exige do Judiciário uma postura ativa em favor deste direito e no outro lado o 

princípio da separação dos poderes e do financeiramente do possível. 

Contudo, mais uma vez, antes de adentramos na solução deste conflito, 

ao perceber como o poder Judiciário vem tratando esta questão, convém dizer que a 

antinomia envolvendo princípios, já vem sendo debatida no decorrer desta 

dissertação, porém diante de princípios diversos dos acima expostos, conforme 

verifica-se no tópico 2.5. Além disso, o mesmo ocorreu quando tratamos, no tópico 

3.1, do embate entre o direito a saúde e o princípio da reserva do possível, porém 

sob um olhar distinto do que iremos trabalhar neste tópico.  

Diante do conflito entre o princípio da máxima efetividade dos 

direitos fundamentais, da separação dos poderes e da reserva do 

financeiramente possível, podemos adiantar que o princípio da máxima 

efetividade está predominando nos tribunais239, principalmente, quando se 
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 LEITÃO, Rômulo Guilherme. Judicialização da Política e governabilidade democrática no 
âmbito do Poder local.2008. 109 f. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional). Universidade 
de Fortaleza- Unifor, Fortaleza. 2008. p.54. 
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 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002, p. 66. 
239

 A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiram ao julgar o Agravo Regimental no 
Recurso Especial nº 1.136.549 – RS (2009/0076691-2), no dia 08/06/2010, proferindo a seguinte 



120 

 

refere à tutela do direito à saúde, embora com relação aos direitos do 

consumidor-idoso x planos de saúde, seja um pouco diferente, conforme 

veremos mais adiante. 

Reputamos interessante citar uma decisão memorável prolatada pelo 

STF quando reconheceu que o art. 196 da Constituição Federal gera direitos 

subjetivos, especialmente para pessoas carentes, que não podem custear por conta 

própria seu tratamento. Eis um trecho da ementa: 

- (...) O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa 
jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela 
própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 
responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 
políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 
cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e 
igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar 
. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 
que assiste a todas as pessoas - representa consequência 
constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, 
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da 
organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente 
ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que 
por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A 
INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE 
TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL 
INCONSEQÜENTE 
. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - 
que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no 
plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não 
pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena 
de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS 

                                                                                                                                                         
decisão: ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE 
EM CASOS EXCEPCIONAIS – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – 
MANIFESTA NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO 
POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa 
vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão 
controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos 
poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser 
utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. 2. 
Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho 
jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos 
orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade 
econômico-financeira da pessoa estatal. 3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que 
visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a 
consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que 
qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que 
objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros " (REsp 
771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). Agravo regimental improvido. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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CARENTES. (...) (STF- RE. 271.286 RS , Relator: CELSO DE MELLO, 
Data de Julgamento: 11/09/2000, Segunda Turma, Data de Publicação: 
DJ 24-11-2000 PP-00101 EMENT VOL-02013-07 PP-01409)

240
 ( Grifou-

os) 

 

Em matéria de saúde, por exemplo, são vários os julgados obrigando o 

Poder Público de forma solidária a oferecer medicamentos diversos à pessoas 

carentes, ratificando a máxima efetividade do direito fundamental à saúde. 

No campo dos direitos dos idosos à obtenção de medicamentos, 

entendemos ser obrigação do Poder Público efetivar tal direito, oferecendo-lhes 

medicamentos para manutenção de sua saúde. Contudo, antes de citarmos algumas 

outras jurisprudências do STF, impende dizer que o tema já fora iniciado, porém de 

maneira resumida, no sub-tópico 4.2.3.  

Assim, vejamos alguns julgados: 

Estatuto do idoso previu a incumbência do poder público o fornecimento 
aos idosos, gratuitamente, de medicamentos, especialmente os de uso 
continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao 
tratamento habilitação ou reabilitação ( parágrafo 2ª , art. 15); vedando , 
por fim, a discrição do idoso nos planos de saúde pela cobrança de 
valores diferenciados em razão da idade( parágrafo 3ª , art. 15). Essa 
previsão específica do Estatuto veio positivar a universalidade e plena 
efetividade do direito à saúde, independentemente de idade, pois, como 
salientado pelo Supremo Tribunal Federal , “ o direito à saúde- além de 
qualificar- se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas- 
representa consequência indissociável do direito à vida. O Poder Público, 
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da 
organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente 
ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que 
por omissão, em censurável comportamento inconstitucional.  O direito 
Público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente 
tutelado, por sua integridade deve velar, de maneira responsável, o 
Poder Público ( federal, estadual e municipal), a quem incumbe formular- 
e implementar- as políticas sociais e econômicas que visem a garantir a 
plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição 
Federal da República. ( STF- Rextr. nº 241.630-2/RS- Rel. Min. Celso de 
Mello- Diário da Justiça, Seção 1,3 abr. 2001, p.49)

241
 Grifou-os) 

Na mesma esteira vale citar outro julgado enfatizando a obrigação 

solidária dos entes da federação em tutelar o direito à saúde, vejamos: 

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento 
a recurso extraordinário. O acórdão recorrido porta a seguinte 
"ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE. TUTELA ANTECIPADA. 
DEFERIMENTO. A Carta Magna, em seu art. 196, ao aludir ao Estado 

                                                 
240

 STF- RE. 271.286 RS , Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 11/09/2000, Segunda 
Turma, Data de Publicação: DJ 24-11-2000. 
241

 STF- Rextr. nº 241.630-2/RS- Rel. Min. Celso de Mello- Diário da Justiça, Seção 1,3 abr. 2001, 
p.49. 
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como titular do dever de assegurar a saúde, obviamente não está a 
referir-se, stricto sensu, a qualquer Estado-membro, da Federação em 
particular, mas a todas as entidades políticas -União, 
Estados,Distrito Federal e Municípios -em conjunto.O fornecimento 
de medicamentos consiste em medida necessária à efetivação do direito 
público subjetivo à saúde, assegurado a todos pelo art. 196, da CR/88" 
.No RE, interposto com base no (fl. 74) art. 102, III, a, da Constituição, 
alegou-se violação aos arts. 100, §§ 2º e 3º, 179, 196 e 198 da mesma 
Carta.O agravo merece acolhida.Assim, preenchidos os requisitos de 
admissibilidade do recurso, dou provimento ao agravo de instrumento e 
determino a subida dos autos principais para melhor exame da 
matéria.Publique-se.Brasília, 25 de maio de 2010.Ministro RICARDO 
LEWANDOWSKI- Relator -Carta Magna196,102IIIaConstituição. (800139 
RS Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 
25/05/2010, Data de Publicação: DJe-101 DIVULG 04/06/2010 PUBLIC 
07/06/2010).

242
 (Grifei-os) 

 

Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça- STJ, podemos referendar 

um julgado que trata da mesma matéria, vejamos: 

 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 
211/STJ. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS. IDOSO. 
LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS 
(MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO). ARTS. 196 E 198, § 1º, DA CF/88. 
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 
CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.PROCESSUAL CIVIL. 
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/ STF e 211/STJ. 
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS. IDOSO. 
LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS 
(MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO). ARTS. 196 e 198 § 1ºCF/88. 
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 
CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.1. A ausência de 
prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados torna 
inadmissível o recurso especial. Incidência das Súmulas 282/STF e 
211/STJ. 2. Nos termos do art. 196 Constituição Federal, a saúde é 
direito de todos e dever do Estado. Tal premissa impõe ao Estado a 
obrigação de fornecer gratuitamente às pessoas desprovidas de recursos 
financeiros a medicação necessária para o efetivo tratamento de saúde. 
3. O Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-
membros, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a 
responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços 
públicos de saúde prestados à população. Legitimidade passiva do 
Estado configurada.4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 
parte, desprovido (828140 MT 2006/0067547-0, Relator: Ministra 
DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 19/03/2007, T1 - PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 23.04.2007 p. 235)
243  (Grifei-os) 

 

                                                 
242

 STF, Ag. Inst. 800139-RS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 25.05.2010, DJe de 
04.06.2010.  
243

 STJ. Resp. 828.140/MT, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma. DJ 23/04/2007. 
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Com isso, apesar do Estatuto declarar em seu artigo 15 e seus 

parágrafos 1ª e 2ª 244 uma atenção integral à saúde dos idosos pelo Sistema Único 

de Saúde- SUS, imperioso dizer que nem sempre este Sistema, atenderá às 

necessidades do indivíduo, ora porque a doença exige um medicamento especial 

que não esteja na listagem de medicamentos do SUS, ou porque necessita de 

tratamento especializado, cirurgia, exame, enfim, procedimentos que não são 

contemplados pelo Sistema Único de Saúde e obstam o acesso do cidadão à 

prestação dos serviços de saúde e sua consequente efetivação.245 

Por outro lado, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, XXXV, 

declara que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 

de direito”; então, a falta ou ineficiência dos serviços de saúde prestados pelo 

Estado, conforme já citado anteriormente, ameaça o direito à vida, e em certos 

casos, ocasiona uma lesão irreparável a esse direito.  

Sendo assim, entendemos ser legítima, a intervenção jurisdicional, a fim 

de afastar essa lesão ou ameaça do direito à vida e para tanto, muitas são as ações 

que chegam ao Judiciário, exigindo do Estado o cumprimento do dever de prestar 

atendimento farmacêutico, médico, tratamento clínico e/ou cirúrgico e exame 

laboratorial.  

                                                 
244

   Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único 
de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo 
das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a 
atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. § 1

o
 A prevenção e a 

manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de:  I – cadastramento da população idosa 
em base territorial; II – atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios; III – unidades 
geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social;  IV – 
atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja 
impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, 
filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios 
urbano e rural;  V – reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das seqüelas 
decorrentes do agravo da saúde.§ 2

o
 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. 
245

 Neste caso podemos citar o papel do Judiciário na concretização do direito fundamental à saúde, 
mesmo quando determinado remédio não esteja na lista do SUS- Sistema único de Saúde, 
vejamos: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITOS HUMANOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. 
MEDICAMENTO SYNAGIS. FÁRMACO NÃO PREVISTO NA LISTA DO SUS. IRRELEVÂNCIA. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. DIREITO CONSTITUCIONAL. 1.O 
dever da Administração Pública de fornecer os meios necessários para a manutenção da saúde 
dos cidadãos subsiste mesmo diante do fato de o medicamento necessário não constar da 
listagem oficial.2.Argumentos de cunho econômico-financeiro (princípio da reserva do possível) não 
afastam, na hipótese específica, a responsabilidade imputada pelos termos constitucionais que 
asseguram o direito à saúde. 3.Agravo de Instrumento provido..4.Decisão unânime. ( TJPE 
498976320118170001 TJPE 0015820-31.2011.8.17.0000, Relator: Fernando Cerqueira, Data de 
Julgamento: 13/03/2012, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 56) ( Grifo nosso)  
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O argumento da separação estatal e da reserva do financeiramente 

possível, alegados como se fossem uma fórmula pré-estabelecida, não pode ser 

utilizado em detrimento das demandas concretas, pois como princípios, devem ser 

ponderados em razão dos casos concretos, consoante já trabalhados nesta 

dissertação. Também não podem ser utilizados para afastar a atuação do Judiciário 

no controle das omissões dos Poderes Públicos, bem como da constitucionalidade 

dos atos dos demais Poderes Legislativo e Executivo, pois estaria ferindo a 

legitimidade democrática do Poder Judiciário. 

O constitucionalismo moderno possibilitou à jurisdição, dada a sua 

atuação, a possibilidade de editar norma geral e abstrata, aplicação dos valores e 

princípios norteadores das decisões judiciais, com o objetivo de suprir a omissão dos 

demais poderes, sendo que essa atuação estaria intrínsecamente relacionada à 

norma constitucional. 

Contudo, outro ponto que devemos citar não menos importante, é a 

relação existente entre as empresas de planos de saúde e o consumidor- idoso. 

Conforme prevê o artigo 15 parágrafo 3ª do Estatuto do Idoso, é vedada a 

discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados 

em razão da idade. No entanto, à Lei. 9656/98 traz regras de transição quanto à 

variação de preços dos planos de saúde em razão da faixa etária. Com isso, as 

operadoras poderão diferenciar o valor das mensalidades de acordo com a faixa 

etária246 do consumidor. Entretanto, há regras para a aplicação de aumento por 

mudança de faixa etária que obedecem à Lei 9.656/98 em vigência desde 2 de 

janeiro de 1999 e o Estatuto do Idoso que entrou em vigor em 1ª de janeiro de 2004. 

Assim vejamos a tabela247: 

 

Contratos assinados antes 

de 2 de janeiro de 1999 

 Contratos assinados entre 

2 de janeiro de 1999 e 1ª 

de janeiro de 2004 

Contratos assinados ou 

adaptados depois de 

janeiro de 2004 

Nos planos assinados 

antes da entrada em vigor 

da Lei. 9.656/98, deve-se 

cumprir o que consta no 

As faixas etárias e os 

percentuais de variação 

têm que estar expressos 

no contrato. A lei 

Após a vigência do 

Estatuto do Idoso, o 

número de faixas etárias 

aumentou de sete para 

                                                 
246

 Aqui, deve-se entender faixa etária como a variação entre grupos etários e não em razão da idade. 
247

 FELIX, Renan Paes. op.cit., p.47. 
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contrato. 

Através da RN 56/03, a 

ANS determina que as 

operadoras informem a 

existência e o conteúdo 

das cláusulas de faixa 

etária, dentre outras 

características destes 

planos, possibilitando a 

verificação do 

cumprimento da cláusula.  

determina, também, que o 

da última faixa etária  ( 70 

anos ou mais) poderá ser, 

no máximo, seis vezes 

maior que o preço da faixa 

inicial ( 0 a 17 anos). 

A variação deve obedecer 

as seguintes faixas 

etárias: a) 0 a 17 anos; b) 

18 a 29 anos; c) 30 a 39 

anos; d) 40 a 49 anos; e) 

50 a 59 anos; f) 60 a 69 

anos; g) 70 anos ou mais. 

Contratos assinados antes 

de janeiro de 1999 que 

foram adaptados à nova 

lei têm que ter as faixas 

etárias e os percentuais 

de variação por mudança 

de faixa etária expressos 

no novo contrato. 

Contratos de 

consumidores com 60 

anos ou mais e dez anos 

ou mais de plano não 

podem sofrer a variação 

por mudança de faixa 

etária.    

dez, visando atender a 

determinação do art. 15, 

parágrafo 3ª do Estatuto, 

que veda a variação por 

mudança de faixa etária 

aos contratos de 

consumidores com idade 

acima de 60 anos. 

A Resolução Normativa 

(RN 63), publicada pela 

ANS em dezembro de 

2003, determina, ainda, 

que o valor fixado para a 

última faixa etária (59 

anos ou mais) não pode 

ser superior a seis vezes o 

valor da primeira faixa (0 a 

18 anos). 

Vejamos as novas faixas 

etárias: a) 0 a 18 anos; b) 

1 a 23 anos; c) 24 a 28 

anos; d) 29 a 33 anos; e) 

34 a 38 anos; f) 39 a 43 

anos; g) 44 a 48 anos; h) 

49 a 53 anos; i) 54 a 58 

anos; j) 59 anos ou mais.   

 

Vale observar no que tange ao consumidor-idoso, que as operadoras de 

planos de saúde passaram a criar obstáculos para a permanência de consumidores 

de terceira idade em suas carteiras, através da imposição de altos reajustes por 

mudança de faixa etária concentrados nas últimas faixas, ou seja, dos 59 anos em 

diante. 
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Assim, desde que o Estatuto do Idoso entrou em vigor estabeleceu-se 

uma controvérsia quanto a sua aplicabilidade, ou seja, é possível a aplicação da lei 

nº 10.741/03 aos contratos assinados antes de sua entrada em vigor, ou somente 

para os contratos que forem assinados depois de 1º de janeiro de 2004?  

A resposta é no sentido de que a melhor interpretação e o correto 

entendimento da legislação, nos leva ao entendimento de que as disposições do 

Estatuto do Idoso são aplicáveis a todos os contratos, independente da data de sua 

assinatura. Apesar da regra geral estabelecer de modo diverso, as leis somente 

podem produzir efeito sobre atos que se derem depois de sua entrada em vigor, 

conforme determina o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, ao falar de 

direito adquirido e ato jurídico perfeito. Entendemos que existem situações em que, 

para a proteção da relação contratual e dos direitos envolvidos, leis podem recair 

sobre relações contratuais que se iniciaram antes delas, desde que sejam normas 

que visam proteger a ordem pública e os interesses sociais, como é o caso dos 

contratos de planos de saúde, sob a égide do Estatuto do Idoso.248  

O consumidor ou no caso o consumidor-idoso, quando contrata um plano 

de saúde, contrata um serviço contínuo, que visa garantir a proteção da sua saúde e 

de sua família. Assim, trata-se de um contrato que visa obter por parte do plano de 

saúde uma cobertura quando dele necessitar. Para isso, o consumidor estabelece 

com a operadora de plano de saúde uma relação duradoura, que se estende por 

anos.  

A legislação, por sua vez, assim como a sociedade, tende a evoluir, e não 

faz sentido “prender” o consumidor à legislação do momento da assinatura, mesmo 

porque, conforme já salientado, este tipo de relação assume um caráter contínuo e 

detém um interesse social enorme. Para tanto, quando são editadas leis como o 

Estatuto do Idoso, que são de interesse social, sua aplicação deve ser imediata, 

                                                 
248

 Conforme decidido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio 
Grande do Sul, nos autos do processo nº 71000734624, em 20 de outubro de 2005, a proibição de 
discriminação do idoso se aplica a contratos anteriores à vigência do Estatuto do Idoso: “A 
incidência da regra acima citada não representa, no caso, ofensa a ato jurídico perfeito via 
retroatividade de lei”. Está sendo definido, tão-somente, que, em função do seu caráter de ordem 
pública, tem a legislação aplicação imediata. Por isso, influi em relação que, a despeito de 
nascidas em período anterior a sua vigência, devem sofrer os efeitos da nova lei, principalmente 
porque a cláusula relacionada ao aumento da mensalidade em função da implementação dos 60 
anos passou a gerar efeitos concretos quando o direito brasileiro não mais contemplava a validade 
dessa espécie de ajuste. Não se está alcançando, dessa forma, os efeitos das cláusulas contratuais 
que tiveram sua eficácia implementada antes da vigência de novas leis, em específico da Lei 
10.741/03. Disponível em < http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/artigos/artigo1131.htm>. 
Acesso em. 27 nov. 2012. (Grifo nosso) 

http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/artigos/artigo1131.htm
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incidindo sobre todas as relações que, na execução do contrato de trato sucessivo, 

acontecerem a partir da edição dessa nova lei ou até antes como já salientado.   

Não é qualquer lei que tem esse efeito de aplicação imediata, mas 

somente aquelas que são consideradas de ordem pública ou de interesse social, 

como é o caso do Estatuto do Idoso, bem como não é qualquer contrato que é 

afetado, mas somente aqueles que, por suas peculiaridades ditas acima, são 

classificados como contratos de trato sucessivo, por exemplo: contratos de planos 

de saúde. 

Com relação ao reajuste dos planos de saúde em razão da idade o 

Superior Tribunal de Justiça, em sua terceira turma,249 tem se manifestado no 

sentido favorável ao consumidor-idoso, reconhecendo a aplicação do Estatuto do 

Idoso e vedando a aplicação de reajustes por mudança de faixa etária para pessoas 

                                                 
249

 Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso especial. Ação revisional de contrato de plano de 
saúde. Reajuste em decorrência de mudança de faixa etária. Estatuto do idoso. Vedada a 
discriminação em razão da idade. - O Estatuto do Idoso veda a discriminação da pessoa idosa com a 
cobrança de valores diferenciados em razão da idade (art. 15, § 3º). - Se o implemento da idade, que 
confere à pessoa a condição jurídica de idosa, realizou-se sob a égide do Estatuto do Idoso, não 
estará o consumidor usuário do plano de saúde sujeito ao reajuste estipulado no contrato, por 
mudança de faixa etária. - A previsão de reajuste contida na cláusula depende de um elemento 
básico prescrito na lei e o contrato só poderá operar seus efeitos no tocante à majoração das 
mensalidades do plano de saúde, quando satisfeita a condição contratual e legal, qual seja, o 
implemento da idade de 60 anos. - Enquanto o contratante não atinge o patamar etário 
preestabelecido, os efeitos da cláusula permanecem condicionados a evento futuro e incerto, não se 
caracterizando o ato jurídico perfeito, tampouco se configurando o direito adquirido da empresa 
seguradora, qual seja, de receber os valores de acordo com o reajuste predefinido. - Apenas como 
reforço argumentativo, porquanto não prequestionada a matéria jurídica, ressalte-se que o art. 15 da 
Lei n.º 9.656/98 faculta a variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de 
planos de saúde em razão da idade do consumidor, desde que estejam previstas no contrato inicial 
as faixas etárias e os percentuais de reajuste incidentes em cada uma delas, conforme normas 
expedidas pela ANS. No entanto, o próprio parágrafo único do aludido dispositivo legal veda tal 
variação para consumidores com idade superior a 60 anos. - E mesmo para os contratos 
celebrados anteriormente à vigência da Lei n.º 9.656/98, qualquer variação na contraprestação 
pecuniária para consumidores com mais de 60 anos de idade está sujeita à autorização prévia 
da ANS (art. 35-E da Lei n.º 9.656/98). - Sob tal encadeamento lógico, o consumidor que atingiu 
a idade de 60 anos, quer seja antes da vigência do Estatuto do Idoso, quer seja a partir de sua 
vigência (1º de janeiro de 2004), está sempre amparado contra a abusividade de reajustes das 
mensalidades com base exclusivamente no alçar da idade de 60 anos, pela própria proteção 
oferecida pela Lei dos Planos de Saúde e, ainda, por efeito reflexo da Constituição Federal que 
estabelece norma de defesa do idoso no art. 230. - A abusividade na variação das 
contraprestações pecuniárias deverá ser aferida em cada caso concreto, diante dos elementos que o 
Tribunal de origem dispuser. - Por fim, destaque-se que não se está aqui alçando o idoso a condição 
que o coloque à margem do sistema privado de planos de assistência à saúde, porquanto estará ele 
sujeito a todo o regramento emanado em lei e decorrente das estipulações em contratos que 
entabular, ressalvada a constatação de abusividade que, como em qualquer contrato de consumo 
que busca primordialmente o equilíbrio entre as partes, restará afastada por norma de ordem pública. 
Recurso especial não conhecido. ( STJ RESP. 809329 RJ 2006/0003783-6, Relator: Ministra NANCY 
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/03/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 
11.04.2008 p. 1) 
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com mais de 60 anos de idade, independente da data de contratação do plano de 

saúde.  

Porém, rebatendo um pouco de tudo o que já foi dito até agora, o Superior 

Tribunal de Justiça- STJ, mais precisamente na quarta turma,250, em uma decisão 

recente, no final de 2011, flexibilizou a posição inicialmente firmada, para não 

mais afastar, pura e simplesmente, a possibilidade de reajuste por faixa etária, dos 

contratos firmados por beneficiários idosos, ou seja, o reajuste perante a faixa etária 

será possível, desde que se observe o equilíbrio econômico-financeiro para sua 

sustentação, além do princípio da boa-fé objetiva, da previsão no instrumento 

negocial (contratual), dentre outros citados no julgado acima, vislumbrando também 

que os mais velhos tendem a usar mais o plano do que os mais jovens, de tal 

maneira que o valor da mensalidade lhes seja maior.  

                                                 
250

 Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. INCREMENTO DORISCO 
SUBJETIVO. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. ABUSO A SER AFERIDO CASO A CASO. 
CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE.1. Nos 
contratos de seguro de saúde, de trato sucessivo, os valores cobrados a título de prêmio ou 
mensalidade guardam relação de proporcionalidade com o grau de probabilidade de 
ocorrência do evento risco coberto. Maior o risco, maior o valor do prêmio. 2. É de natural 
constatação que quanto mais avançada a idade da pessoa, independentemente de estar ou não ela 
enquadrada legalmente como idosa, maior é a probabilidade de contrair problema que afete sua 
saúde. Há uma relação direta entre incremento de faixa etária e o aumento de risco de a pessoa vir a 
necessitar de serviços de assistência médica. 3. Atento a tal circunstância, veio o legislador a editar a 
Lei Federal nº 9.656/98, rompendo o silêncio que até então mantinha acerca do tema, preservando a 
possibilidade de reajuste da mensalidade de plano ou seguro de saúde em razão da mudança de 
faixa etária do segurado, estabelecendo, contudo, algumas restrições e limites a tais reajustes. 4. 
Não se deve ignorar que o Estatuto do Idoso, em seu art. 15, § 3º, veda "a discriminação do 
idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade". 
Entretanto, a incidência de tal preceito não autoriza uma interpretação literal que determine, 
abstratamente, que se repute abusivo todo e qualquer reajuste baseado em mudança de faixa etária 
do idoso. Somente o reajuste desarrazoado, injustificado, que, em concreto, vise de forma 
perceptível a dificultar ou impedir a permanência do segurado idoso no plano de saúde implica 
na vedada discriminação, violadora da garantia da isonomia. Estatuto do Idoso15§ 3º, veda "a 
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da 
idade". Entretanto, a incidência de tal preceito não autoriza uma interpretação literal que determine, 
abstratamente, que se repute abusivo todo e qualquer reajuste baseado em mudança de faixa etária 
do idoso. Somente o reajuste desarrazoado, injustificado, que, em concreto, vise deforma 
perceptível a dificultar ou impedir a permanência do segurado idoso no plano de saúde implica 
na vedada discriminação, violadora da garantia da isonomia. 5. Nesse contexto, deve-se admitir 
a validade de reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que atendidas certas 
condições, quais sejam: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais 
requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 9.656/98; e c) observância ao princípio da boa-fé objetiva, 
que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado. 6. 
Sempre que o consumidor segurado perceber abuso no aumento de mensalidade de seu 
seguro de saúde, em razão de mudança de faixa etária, poderá questionar a validade de tal 
medida, cabendo ao Judiciário o exame da exorbitância, caso a caso.7. Recurso especial provido. 
(RESP. 866840 SP 2006/0129056-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 
07/06/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2011) 
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Diante disto, há este precedente que possibilita tal reajuste, porém, deve-

se levar em consideração além dos argumentos acima expostos, que o reajuste 

desarrazoado, injustificado, que, em concreto, vise de forma perceptível a dificultar 

ou impedir a permanência do segurado idoso no plano de saúde implica na vedada 

discriminação, violadora da garantia da isonomia. Assim, neste caso, quando violar 

tais preceitos constitucionais, entendemos que deva ser aplicado literalmente o 

disposto do art. 15, parágrafo 3ª do Estatuto do idoso.  

Por outro lado, segundo este entendimento, perante a quarta turma do 

STJ, o argumento usado foi no sentido de se dar uma leitura consentânea aos 

artigos 15 da Lei nº 9.656/98251 e 15, §3º, da Lei nº 10.741/2003252, buscando entre 

eles um “ponto de equilíbrio”. 

Neste aspecto, não se sabe ao certo como os Tribunais Superiores irão 

abordar a matéria de forma pacífica, visto existir decisão que beneficie ambos os 

lados. Porém, vale ressaltar que a mais recente delas aduz que não se proibirá a 

previsão de reajuste por faixa etária ao beneficiário idoso, mesmo porque tal 

vedação, segundo o entendimento mais recente do STJ, importaria na quebra do 

necessário equilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde.  

Contudo, o certo é que, se esse posicionamento prevalecer, se exigirá do 

prestador de serviço que aja segundo os ditames da boa-fé objetiva, norte de todo 

contrato, em especial os de natureza de consumo, como é o caso dos planos de 

saúde.  

 Assim, deve-se observar também os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como os critérios objetivos já mencionados acima, a saber: 

a) que haja previsão no instrumento contratual inicial das faixas etárias de reajuste e 

os respectivos percentuais, respeitando-se ainda as normativas editadas pela ANS- 

Agência Nacional de Saúde que tratem da matéria253, por exemplo: Resolução 

                                                 
251

 Art. 15.  A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de 
que tratam o inciso I e o § 1

o
 do art. 1

o
 desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá 

ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes 
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 
35-E. Parágrafo único.  É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de 
sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1

o
 do art. 1

o
, ou 

sucessores, há mais de dez anos. 
252

 Art. 15 § 3
o
 É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores 

diferenciados em razão da idade. 
253

 Compete à ANS, que é a agência reguladora e fiscalizadora criada para este fim, fiscalizar a 
observância destes requisitos objetivos pelas Operadoras de Planos de Saúde, garantindo o 
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Normativa da ANS n. 63 mencionada no quadro acima; b) que o reajuste siga a 

lógica atuarial das faixas etárias inferiores, vedando-se o aumento abusivo e 

desarrazoado, sob pena de gerar uma verdadeira insegurança jurídica por parte dos 

idosos-consumidores, lado hipossuficiente desta relação contratual. 

Por outro lado, vale frisar o que reza a súmula 302 do STJ quando em 

seu texto reforça a ideia de proteção e promoção do direito fundamental à saúde da 

pessoa idosa, vejamos: “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que 

limita o tempo de internação hospitalar do segurado”. O artigo 16 e 17254 reforça a 

proteção jurídica destinada à pessoa idosa, respeitando o que norteia o princípio da 

autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física, decorrência lógica do 

princípio da dignidade humana.    

5.2 A importância do Ministério Público na concretização dos direitos 

fundamentais do idoso 

Dentre as diversas competências designadas aos membros do Parquet, 

vale destacar a participação dos membros do MP em prol da defesa dos interesses 

dos idosos, conforme prevê o artigo 73 ao 77, o artigo 78 ao 92, que tratam da 

proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou 

homogênios, todos do Estatuto do Idoso. 

Com isso, conforme já adiantado no sub-tópico 4.2.4 quando foram 

abordadas as medidas protetivas para com o idoso, visa este tópico esclarecer 

algumas outras funções do Ministério Público na proteção dos direitos dos longevos, 

mais precisamente com relação legitimação para a ação civil pública, fiscalização 

das entidades e a celebração da transação de alimentos. 255 

                                                                                                                                                         
resguardo de direitos dos beneficiários e rechaçando qualquer conduta oportunista, inclusive como 
forma de prevenir que este tipo de demanda vá ao Poder Judiciário. 
254

 Art. 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o 
órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, 
segundo o critério médico. Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo 
tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, 
justificá-la por escrito.   Art. 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é 
assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. 
Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita: I – pelo 
curador, quando o idoso for interditado;  II – pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou 
este não puder ser contactado em tempo hábil;  III – pelo médico, quando ocorrer iminente risco de 
vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar;   IV – pelo próprio médico, quando 
não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério 
Público. 
255

 Vejamos as principais atuações do Ministério Público junto ao Estatuto do Idoso: Art. 74. Compete 
ao Ministério Público:   I – instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos 
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Portanto, antes de adentramos nas principais conquistas obtidas pelo 

Parquet na promoção e proteção desses direitos, é imperioso saber diferenciar os 

direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos para melhor compreender o 

papel do MP. 

Para tanto, recorremos aos ensinamentos de Leonardo Medeiros Garcia 

ao abordar estas distinções. Vejamos o quadro abaixo256: 

 

MODALIDADE DIVISIBILIDADE 

DO BEM 

JURÍDICO 

DETERMINAÇÕES 

DOS TITULARES 

EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO 

JURÍDICA 

EXEMPLOS
257

 

D. Difusos Indivisível Indeterminados Não- ligados por 

circunstâncias de 

fato 

Implantação de 

equipamentos 

urbanos 

comunitários 

voltados ao idoso 

D. Coletivo Indivisível Determináveis Sim- ligados por 

uma relação 

jurídica base 

Adequação de 

uma entidade de 

atendimento ao 

idoso às normas 

de vigilância 

sanitária 

                                                                                                                                                         
e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso;   II – 
promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação de 
curador especial, em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se 
discutam os direitos de idosos em condições de risco; III – atuar como substituto processual do 
idoso em situação de risco, conforme o disposto no art. 43 desta Lei;  IV – promover a revogação de 
instrumento procuratório do idoso, nas hipóteses previstas no art. 43 desta Lei, quando necessário ou 
o interesse público justificar;  V – instaurar procedimento administrativo e, para instruí-lo: a) expedir 
notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado 
da pessoa notificada, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar; b) requisitar 
informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da 
administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias;  c) 
requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas;  VI – instaurar 
sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, para a 
apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção ao idoso; VII – zelar pelo efetivo respeito aos 
direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais 
cabíveis; VIII – inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de 
que trata esta Lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção 
de irregularidades porventura verificadas; IX – requisitar força policial, bem como a colaboração dos 
serviços de saúde, educacionais e de assistência social, públicos, para o desempenho de suas 
atribuições;   X – referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos previstos nesta 
Lei. ( Grifei-os) 
256

 GARCIA, Leonardo Medeiros. Direito do Consumidor. Código Comentado e Jurisprudência. 8ª 
edição, revista, ampliada e atualizada pelas leis n.12.414/11 e 12.529/11. Niterói- RJ. Impetus. 2012. 
p. 463.   
257

 FELIX, Renam Paes. Op. cit., p.99. 
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D. Individual 

Homogênio 

Divisível Determinados ou 

Determináveis 

Irrelevante- o que 

importa é que 

sejam 

decorrentes de 

origem comum 

Fornecimento de 

medicamentos a 

um idoso 

    

Destarte, é neste cenário que o Ministério Público deverá atuar na defesa 

dos interesses dos idosos. Vejamos alguns dos posicionamentos do Superior 

Tribunal de Justiça quando estabelece a competência do MP na defesa destes 

direitos. 

 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
AÇAO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO NA DEFESA DE INTERESSES OU DIREITOS INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS. ARTS. 127 E 129, III E IX, DA CF. VOCAÇAO 
CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA. RELEVÂNCIA PÚBLICA. EXPRESSAO PARA A 
COLETIVIDADE. UTILIZAÇAO DOS INSTITUTOS E MECANISMOS 
DAS NORMAS QUE COMPÕEM O MICROSSISTEMA DE TUTELA 
COLETIVA. EFETIVA E ADEQUADA PROTEÇAO. RECURSO 
PROVIDO.  
1. "O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis" (art. 127 da CF). 2. "São funções institucionais do 
Ministério Público: III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, 
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos; IX - exercer outras funções que 
lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-
lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades 
públicas" (art. 129 da CF). 3. É imprescindível considerar a natureza 
indisponível do interesse ou direito individual homogêneo aqueles que 
contenham relevância pública, isto é, de expressão para a coletividade 
para estear a legitimação extraordinária do Ministério Público, tendo em 
vista a sua vocação constitucional para a defesa dos direitos 
fundamentais. 4. O direito à saúde, como elemento essencial à 
dignidade da pessoa humana, insere-se no rol daqueles direitos cuja 
tutela pelo Ministério Público interessa à sociedade, ainda que em favor 
de pessoa determinada. 5. Os arts. 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 
do CDC, como normas de envio, possibilitaram o surgimento do 
denominado Microssistema ou Minissistema de proteção dos interesses 
ou direitos coletivos amplo senso, no qual se comunicam outras normas, 
como o Estatuto do Idoso e o da Criança e do Adolescente, a Lei da 
Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa e outras que visam 
tutelar direitos dessa natureza, de forma que os instrumentos e institutos 
podem ser utilizados com o escopo de "propiciar sua adequada e efetiva 
tutela" (art. 83 do CDC). 6. Recurso especial provido para determinar o 
prosseguimento da ação civil pública. (STJ-RECURSO ESPECIAL Nº 
695396 RS 2004/0146850-1, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES 
LIMA, Data de Julgamento: 12/04/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 27/04/2011). (Grifei-os)  

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103274/lei-de-a%C3%A7%C3%A3o-civil-p%C3%BAblica-lei-7347-85
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103274/lei-de-a%C3%A7%C3%A3o-civil-p%C3%BAblica-lei-7347-85
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/98301/estatuto-do-idoso-lei-10741-03
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104081/lei-da-a%C3%A7%C3%A3o-popular-lei-4717-65
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104081/lei-da-a%C3%A7%C3%A3o-popular-lei-4717-65
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92
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Nesta mesma esteira, vejamos: 

 
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE. IDOSO. 
LEI N. 10.741/2003. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA 
RECONHECIDA.10.7411. O STJ, recentemente, pacificou entendimento 
de que o Ministério Público detém legitimidade para propor ação civil 
pública em defesa de direito individual indisponível à saúde de idoso. 2. 
Recurso especial provido (STJ-878960 SP 2006/0187015-1, Relator: 
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 
20/08/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 13.09.2007 
p. 188)  
 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO -AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -DIREITO INDIVIDUAL 
INDISPONÍVEL DE PESSOA IDOSA -FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTO -LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.1. 
A Jurisprudência mais recente das Turmas de Direito Público do STJ tem 
entendido que o Ministério Público tem legitimidade ativa ad causam para 
propor ação civil pública com o objetivo de proteger interesse individual 
de idoso, ante o disposto nos artigos 74, 15 e 79 do Estatuto do Idoso 
(Lei 10.741/03). Precedentes.741579Estatuto do Idoso2. Embargos de 
divergência não providos (695665 RS 2007/0034514-5, Relator: Ministra 
ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 22/04/2008, S1 - PRIMEIRA 
SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 12.05.2008 p. 1) 

 

Vale ressaltar que em relação às ações cíveis fundadas em interesses 

difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogênios, os membros do MP são 

legítimos a propor a Ação Civil Pública, conforme dito acima. Além do que, esta é 

uma modalidade de ação que pode ser proposta também pela a União Federal, os 

Estados-membros, os Municípios, as autarquias, as empresas públicas, as 

fundações, as sociedades de economia mista e, ainda, as associações que tenham 

sido constituídas há pelo menos um ano e que tenham entre seus objetivos 

institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, a 

livre concorrência, ao patrimônio histórico, ao patrimônio turístico, ao patrimônio 

artístico, ao patrimônio paisagístico e ao patrimônio estético. 

Além disto, caso o Ministério Público não se faça presente, nos processos 

relativos aos direitos dos idosos, não intervier, seja como parte, seja como custo 

legis, o processo será nulo, consoante reza o art. 77 da Lei nº 10.741/03, a saber: “A 

falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será 

declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado.” 

Isto nada mais é do que uma consagração do que já previa a nossa 

Constituição Federal de 1988 quando deu uma nova dimensão ao Ministério Público, 

conceituando-o como uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional 

do Estado, bem como incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
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democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme 

citado acima. 

Por outro lado, podemos destacar algumas de suas funções 

institucionais, que se coadunam como objeto de nossa dissertação, vejamos: I- 

promover, privativamente a ação penal pública, na forma da lei; II- zelar pelo efetivo 

respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 

garantia; III- promover o inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos, conforme reza o artigo 129 da Carta Magna. 

Feitas estas considerações, mais precisamente em relação à legitimidade 

ativa do MP em ajuizar ação civil pública com o intuito de promover e proteger os 

direitos dos longevos, impende adentrarmos ainda que sucintamente, na atuação do 

Parquet frente a fiscalização de entidades voltadas ao idoso, bem como a 

celebração de transação de alimentos. 

Com relação à fiscalização de entidades o Estatuto do Idoso criou um 

capítulo específico quanto a Fiscalização das Entidades de Atendimento, 

determinando que as entidades governamentais e não-governamentais de 

atendimento às pessoas idosas serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, 

Ministério Público, Vigilância Sanitária e dentre outros, conforme prevê seu artigo 52.  

Assim, a entidade que causar infração, colocando em risco os direitos assegurados 

pelo Estatuto, será o fato comunicado ao Ministério Público para tomar as 

providências cabíveis, assim como este órgão poderá promover, sem a necessidade 

de processo judicial, a suspensão das atividades ou dissolução da entidade, com a 

proibição de atendimento aos idosos a bem do interesse público.  

Pelo exposto, verifica-se que a fiscalização dos estabelecimentos que 

abrigam os idosos seja governamental ou não, em regime asilar, é uma das mais 

importantes atribuições do Ministério Público, em face da condição especial de vida 

dos idosos, os quais, além das mais variadas privações próprias da idade ainda 

encontram-se, geralmente, desamparados de seus familiares e impedidos de 

exercer plenamente os direitos referentes à sua cidadania. 

Com relação a transação de alimentos em prol dos idosos, o MP poderá 

celebrar as transações relativas a alimentos, ocasião em que elaborará um termo de 

compromisso que será assinados por ele e pelas partes, e que passará a ter efeito 
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de título executivo extrajudicial.258 Os alimentos serão prestados ao idoso, na forma 

dos artigos 1.694 a 1.710 do Código Civil e do artigo 1.121, IV do Código de 

Processo Civil.  

Além disso, caso não tenha condições econômicas, o idoso ou seus 

familiares, de promover o seu sustento, será imposto ao Poder Público esse ônus, 

no âmbito da assistência social que será regulada pela legislação sobre o Benefício 

de Prestação Continuada (BPC)259, gerido pelo Ministério de Desenvolvimento e 

combate a fome, a teor do que dispõe o artigo 14 do Estatuto do Idoso. 

Desse modo, é sob este enfoque constitucional, bem como 

infraconstitucional, mais precisamente no que tange ao papel do MP frente à 

legitimação para propositura da ação civil pública, da fiscalização das entidades e  

da celebração da transação de alimentos, que este tópico se desenvolveu.   

5.3 O papel da Ordem dos Advogados do Brasil na efetivação dos direitos 

fundamentais dos longevos  

Como é sabido por todos a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, é a 

instituição que regulamenta e fiscaliza as atividades dos advogados que exercem 

função constitucionalmente privilegiada, pois são indispensáveis à administração da 

justiça, e está comprometida com toda a sociedade para efetivação dos direitos da 

coletividade. 

Diante disto, visa este tópico abordar o papel da OAB frente à efetivação 

dos direitos fundamentais dos longevos. Porém, é necessário fazermos um breve 

introito, mais precisamente, saber como a OAB pode atuar na defesa dos direitos 

dos idosos. 

                                                 
258

   Art. 13.  As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Promotor de 
Justiça ou Defensor Público, que as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo 
extrajudicial nos termos da lei processual civil. 
259

 O BPC é um benefício da Política de Assistência Social, que integra a Proteção Social Básica no 
âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e para acessá-lo não é necessário ter 
contribuído com a Previdência Social. É um benefício individual, não vitalício e intransferível, 
que assegura a transferência mensal de 1 (um) salário mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) 
anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas. Em ambos os casos, devem comprovar não possuir meios de garantir o próprio 
sustento, nem tê-lo provido por sua família. A renda mensal familiar per capita deve ser inferior a ¼ 
(um quarto) do salário mínimo vigente. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/bpc>. Acesso em: 13 nov. 12. Não 
há a necessidade de contribuição à Seguridade Social ( CF, art. 203, V) 
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Apesar de não ser o foco desta dissertação abordar todos os legitimados 

a propor as devidas ações coletivas reguladas, em regra, sob à égide dos 

instrumentos legais abaixo, é importante citar que no Brasil muito se discute à 

respeito do requisito da pertinência temática dos legitimados enumerados no artigo 

82 do Código de Defesa do Consumidor- CDC e art. 5ª da Lei de Ação Civil Pública- 

LACP para proporem as ações coletivas. 

 Conforme já visto no tópico anterior, o Ministério Público é um dos 

legitimados para atuar na defesa dos direitos dos idosos, ou melhor, poderá o 

Parquet propor qualquer ação coletiva, tendo em vista a sua vocação para defesa 

dos interesses públicos e coletivos lato sensu. Entretanto, todos os outros entes 

devem defender direitos e interesses conexos com suas respectivas finalidades 

institucionais. 

Desse modo, questiona-se: a Ordem dos Advogados do Brasil poderia 

atuar na defesa desses direitos, mais precisamente em relação aos direitos dos 

longevos? Haveria a necessidade de se ter o requisito da pertinência temática para 

OAB? 

Para responder recorremos aos ensinamentos de Leonardo Medeiros 

Garcia, vejamos: “Primeiramente, vale salientar que a legitimidade da OAB é 

indiscutível, uma vez que foi considerada como autarquia especial pelo STF. Mesmo 

que assim não fosse, como associação de “classe” que é, poderia propor ações 

coletivas”.260 

Mas no que tange a pertinência temática, há posicionamentos na 

jurisprudência versando tanto no sentido de que a OAB somente teria legitimidade 

para defender direitos coletivos da categoria dos advogados, e outros no sentido de 

que a entidade de classe teria legitimidade para defender outros interesses261. 

                                                 
260

 GARCIA, Leonardo Medeiros. op.cit., p. 114. 
261

 O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no processo nº 2009.04.00.009299-2, julgou pela 
legitimidade ativa da Ordem dos Advogados do Brasil para interpor ação civil pública em defesa de 
interesses difusos. A ementa tem o seguinte trecho: 1. A entidade da advocacia é legítima para o 
aforamento desta ação civil pública, nos termos do artigo 44 da Lei nº 8.906/1944, que 
estabelece entre suas finalidades precípuas a defesa da Constituição e da ordem jurídica do 
Estado Democrático de Direito, hipóteses em que se amolda a alegação de edição de lei municipal 
com vício de inconstitucionalidade por ofender os princípios da impessoalidade e da moralidade 
administrativa. Ademais, o empreendimento cuja paralisação se requer afetará de modo direto as 
condições de habitabilidade do prédio da Seccional da OAB, donde também exsurge seu interesse e 
legitimidade. (TRF4, AG 2009.04.00.009299-2, Terceira Turma, Relator Roger Raupp Rios, D.E. 
19/08/2009). Além desta, outra decisão trouxe essa legitimidade da atuação da OAB no pólo 
ativo da ação civil pública, como por exemplo a do TRF-1ª Região: “A Ordem dos Advogados do 
Brasil - OAB ostenta legitimidade para ajuizar ação civil pública destinada à defesa de interesses 

http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/acompanhamento/resultado_pesquisa.php?selForma=NU&txtValor=200904000092992&chkMostrarBaixados=S&selOrigem=TRF&hdnRefId=f056fb2f0b2c9db265ab73a4c21677c2&txtPalavraGerada=JURI
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De outro modo, há também entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça- STJ262 quando analisando uma questão de pertinência temática da OAB, 

considerou que a entidade somente teria legitimidade para defender interesses de 

seus componentes, ou seja, dos próprios advogados, ou interesses da própria 

instituição. 

Por outro lado, trazendo a discussão, estritamente, para a atuação da 

OAB frente à defesa dos direitos dos longevos, observarmos que o nosso Estatuto 

do Idoso, lei 10.741/03, em seu artigo 81 parágrafo 3ª, dispõe a possibilidade da 

atuação da OAB, como legitimado ativo, na defesa dos interesses coletivos lato 

sensu da pessoa idosa. Assim vejamos: “para as ações cíveis fundadas em 

interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, consideram-

se legitimados, concorrentemente:   III – a Ordem dos Advogados do Brasil. 

Com isto, percebemos de maneira clara que o próprio sistema legitima a 

OAB para propor ações coletivas que não estejam ligadas especificamente a 

interesses da própria entidade ou de seus associados, consoante o dispositivo 

acima citado. Destarte, ousamos discordar da jurisprudência que trata de modo 

distinto, pois mesmo após o advento do estatuto do idoso especificando a 

possibilidade da OAB atuar na defesa dos direitos fundamentais do idoso, ainda há 

decisões em sentido contrário.   

Por fim, não temos dúvida em afirmar que o sistema normativo de nosso 

país legitima a OAB a propor ações civis públicas relacionadas a direitos difusos, 

coletivos e individuais homogênios, mais precisamente dos longevos, independente 

de ser ou não ligado à instituição ou aos seus associados. A OAB é parte legítima na 

atuação em defesa dos direitos fundamentais dos longevos. 

 

 

                                                                                                                                                         
individuais homogêneos de consumidores (art. 5º da Lei 7.347/85 c/c art. 44, I, da Lei 8.906/94 c/c art. 
170, V, da Constituição). Precedente.” (TRF-1ª, AC 2004.39.305-3/PA, 5ª Turma, Rel. Des. Federal 
João Batista Moreira, DJ 14/06/2007. ( Grifei-os) 
262

 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE DA 
SUBSEÇÃO DA OAB. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ART. 54 DA LEI N. 8.906/94.54 DA LEI N.  
LEI 8.9061. As Subseções da OAB, carecendo de personalidade jurídica própria, não possuem 
legitimidade para propositura de ação coletiva. 2. A OAB (Conselho Federal e Seccionais) 
somente possui legitimidade para propor ação civil pública objetivando garantir direito próprio 
e de seus associados, e não de todos os munícipes. 3. Recurso especial provido (STJ- Resp. 
331403 RJ 2001/0080826-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 
07/03/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/05/2006 p. 207) 
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5.4 O dever do Estado, da sociedade e da família como agentes ativos de 

concretização e efetivação dos direitos do idoso para o pleno exercício de sua 

cidadania 

Este tópico visa fazer um apanhado geral acerca da importância de se ter 

uma atuação em conjunto, entre a família, a sociedade e o Estado como um todo, 

como forma de garantir ao idoso uma velhice digna.  

Destarte, conforme já enfatizado exaustivamente nesta dissertação, o 

Brasil passa por um momento de transição onde a elevação da expectativa média de 

vida tem aumentado significativamente, fazendo com que o contingente das pessoas 

idosas ascenda consideravelmente, e isto tem despertado maior atenção da família, 

da sociedade e do Estado para com este público, buscando, mesmo que de forma 

lenta, garantir o pleno exercício de sua cidadania.  

Para isso, se faz necessário fazermos algumas considerações acerca do 

aspecto legal, apesar de já terem sido elencados vários dispositivos nesta 

dissertação, mais precisamente no tópico 4.1, em que mostra a obrigação do 

Estado, da sociedade e da família em atuarem, conjuntamente, em prol da 

efetivação do direito dos longevos. 

 Os direitos fundamentais do idoso estão elencados nos capítulos I ao X 

do Título II da Constituição Federal 1988. Tais direitos estão estribados sobre o 

direito constitucional vigente no Brasil, bem como em leis infraconstitucionais, 

consoante dito alhures. 

No rol dos direitos fundamentais, listados no art. 5° da Constituição 

Federal de 1988, está previsto as garantias individuais e coletivas ao ser humano. 

No entanto, o inciso III do referido artigo estabelece, respectivamente: ninguém será 

submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. De modo 

semelhante os arts. 229 e 230 da Constituição Federal que expõe de maneira clara 

a importância que o Estado, a sociedade e a família têm perante o idoso. 

No âmbito do Estatuto do idoso encontramos em seu artigo 3ª263 um 

reflexo do que já previu a Constituição Federal em seu artigo 229 e 230, ou seja, 

                                                 
263

 Art. 3
o
 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 
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cabe a família, a comunidade, a sociedade e o Poder Público assegurar ao idoso, 

com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

cidadania, dentre outros direitos de mesma natureza. 

Com relação à família podemos dizer que ela detém um papel 

fundamental na atenção ao idoso, podendo constituir em crime de abandono, 

consoante já visto nesta dissertação, no tópico 4.3.  

 Já o capítulo I regula, em seus arts. 8ª e 9ª, respectivamente, o direito à 

vida, sendo o envelhecimento tratado como direito personalíssimo e sua proteção 

insere-se no âmbito dos direitos sociais, surgidos no início do século XX.  

Paulo Bonavides assevera que os direitos de segunda dimensão 

merecem um exame mais amplo. Isso porque dominaram o Século XX como os de 

primeira dimensão dominaram o século anterior. Assim, segundo o constitucionalista 

são os direitos sociais, culturais e econômicos, bem como os direitos coletivos ou de 

coletividades, introduzidos no constitucionalismo das distintas formas de Estado 

social, depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal do 

século XX.264 Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se podem 

separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-lo da razão de ser que os ampara e 

estimula.265 

Desse modo, deve-se reconhecer que em termos de políticas públicas, o 

País pode respaldar-se no fato de este ser um fenômeno relativamente novo e que, 

por esta razão, encontra-se ainda em fase de elaboração e constituição dessas 

políticas. Além do que, o Estado tem por objetivo conduzir os indivíduos desprovidos 

das condições de ascender aos conteúdos dos direitos através de mecanismos e da 

intervenção estatal, por isso chamados de Direitos Sociais. Postulam, dessa forma, 

a igualdade material pedindo a intervenção positiva do Estado para sua 

                                                                                                                                                         
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 da 
própria sobrevivência; VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e 
gerontologia e na prestação de serviços aos idosos;  VII – estabelecimento de mecanismos que 
favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de 
envelhecimento;   VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social 
locais. IX – prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. 
264

 Vinculam-se às chamadas liberdades positivas ou Direitos sócio-políticos e econômicos. Aqui, ao 
contrário dos direitos fundamentais de primeira geração, exige-se uma conduta positiva do Estado, 
pelo fato de tratar da busca pelo bem-estar social, por intermédio do Estado, fazendo parte dessa 
dimensão, também, as chamadas liberdades sociais. 
265

 BONAVIDES, Paulo. op.cit., p. 564. 



140 

 

concretização. Segundo Bobbio, o problema basal em relação aos direitos do 

homem, atualmente, não é tanto justificá-los, mas sim protegê-los266. 

Diante disto, reputamos interessante relatar um relevante julgado do 

Supremo Tribunal Federal- STF267 quando julgou improcedente uma ação direta de 

inconstitucionalidade- ADI, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro para que fosse 

declarada inconstitucional a lei estadual n. 3.542/01 que concedia desconto aos 

idosos na compra de medicamentos. Por bem, o STF julgou improcedente e 

vislumbrou na hipótese um periculum in mora in verso, ou seja, se a ação fosse 

julgada procedente os idosos é que correriam risco de serem irreparavelmente 

prejudicados.  

Desta forma, é que o ordenamento jurídico obriga a uma rearticulação das 

políticas públicas, bem como das condutas, quando impõe à coletividade e, 

sobretudo ao Estado, uma série de princípios e regras de como proceder, a fim de 

se cumprir o dever de garantir à pessoa idosa a proteção à vida. Assim, cabe à 

família, ao Estado e à sociedade amparar e proteger as pessoas idosas, 

assegurando o seu bem-estar, a sua participação na comunidade, defendendo a sua 

dignidade e preservando o seu direito à vida, consoante tudo o que já foi abordado 

nesta dissertação. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
266

 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 17ª tiragem. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 24. 
267

 Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 3.542/01, do Estado do Rio de Janeiro, que obrigou 
farmácias e drogarias a conceder descontos a idosos na compra de medicamentos. Ausência do 
periculum in mora, tendo em vista que a irreparabilidade dos danos decorrentes da suspensão ou não 
dos efeitos da lei se dá, de forma irremediável, em prejuízo dos idosos, da sua saúde e da sua 
própria vida. Periculum in mora inverso. Relevância, ademais, do disposto no art. 230, caput da CF, 
que atribui à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, 
defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Precedentes: ADI nº 
2.163/RJ e ADI nº 107-8/AM. Ausência de plausibilidade jurídica na alegação de ofensa ao § 7º do 
art. 150 da Constituição Federal, tendo em vista que esse dispositivo estabelece mecanismo de 
restituição do tributo eventualmente pago a maior, em decorrência da concessão do desconto ao 
consumidor final. Precedente: ADI nº 1.851/AL. Matéria relativa à intervenção de Estado-membro no 
domínio econômico relegada ao exame do mérito da ação. Medida liminar indeferida. (2435 RJ , 
Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/03/2002, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 
DJ 31-10-2003 PP-00014 EMENT VOL-02130-02 PP-00215). (Grifei-os) 
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CONCLUSÃO 

A população idosa é o grupo que apresenta as taxas mais elevadas de 

crescimento. Assim, diante de tal realidade, o Estado brasileiro precisa se preparar 

para atender a demanda desse segmento populacional, principalmente nos setores 

ligados aos direitos fundamentais da pessoa idosa. Da mesma forma, a sociedade e 

a família, conforme vimos durante toda esta dissertação, detêm grandes 

responsabilidades para com seus longevos. 

Assim, demos início a uma abordagem acerca da evolução histórica dos 

direitos humanos e da velhice, iniciando-se com o período axial até chegar à 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Intencionamos mostrar neste primeiro 

capítulo, mesmo que brevemente, a evolução de tais direitos, a fim de estabelecer 

uma ordem cronológica de pensamentos acerca dos direitos humanos, bem como, 

principalmente, estabelecer um paralelo de como a velhice era vista no decorrer dos 

tempos. 

Verificamos, acerca da teoria geral dos direitos humanos fundamentais e 

cidadania, notadamente, algumas diferenças entre os direitos humanos e direitos 

fundamentais, bem como suas características. Deixamos claro o nosso 

posicionamento quanto à predileção do termo dimensão dos direitos fundamentais, 

além da possibilidade de que tais direitos sejam relativizados. Tudo isto, sob a ótica 

dos direitos fundamentais da pessoa idosa, onde constatamos que estes encontram-

se inseridos nos direitos de primeira, segunda, terceira e quinta dimensão. 

Ressaltamos também que com relação ao direito à paz, o nosso entendimento é no 

sentido que garantir a efetivação deste direito, é assegurar ao idoso uma velhice 

digna, consequentemente uma paz espiritual.   

Oportuno dizer que, esta abordagem acerca dos Direitos Humanos e dos 

Direitos Fundamentais, se deu também para mostrar a evolução e a modificação que 

certos direitos sofreram até os dias de hoje, haja vista, que o Direito enquanto 

ciência social, sofre os reflexos decorrentes das mais diversas transformações da 

sociedade ocorridas ao longo do tempo, e nesta seara encontramos o aumento 

populacional de idosos no país. Além disso, abordamos dois dos principais 

fundamentos da República federativa do Brasil, tais como: o meta princípio da 

dignidade da pessoa humana e a cidadania, ambos como alicerces na busca da 

efetivação dos direitos fundamentais do idoso.  Nesse momento, cabe a inserção do 
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sentimento constitucional de harmonizar os dois fundamentos já citados. Isso 

porque, ficou constatado que os idosos têm direito a que se respeitem o disposto art. 

230 da CF/88 e seus parágrafos, garantindo a esses longevos uma cidadania plena 

e um respeito a sua dignidade. 

Portanto, os direitos fundamentais do idoso evoluem e conquistam um 

lugar cada vez mais considerável na consciência política e jurídica contemporânea, 

apresentando notável progresso em relação à alguns anos atrás. Isto, também, em 

respeito às liberdades fundamentais e à concretização da verdadeira democracia. 

Logo após, procedemos a uma abordagem acerca dos direitos sociais 

como categoria dos direitos fundamentais da pessoa idosa, onde ficou constatado a 

importância desses direitos na garantia à uma velhice digna. Aqui, fizemos uma 

abordagem acerca da relação constituição x realidade social, bem como mostramos 

algumas vertentes dos direitos sociais sob o enfoque do idoso. Ressaltamos, 

também, que a Constituição Federal consagrou um verdadeiro avanço no tocante à 

proteção jurídica das pessoas idosas, reconhecendo-lhes direitos peculiares, 

atinentes às necessidades desta parcela especial da população, que, como vimos 

nesta dissertação, crescerá em número significativo nas próximas décadas. 

Atendendo a estas mudanças, o legislador infraconstitucional tratou de elaborar 

diplomas específicos para o trato da matéria, o que o fez nas duas principais leis, a 

saber: Lei n. 8.842/94 e a Lei n. 10.741/03.  

Ainda dentro desta abordagem, analisamos o papel do legislativo frente à 

condição do idoso, em situação de risco, em virtude do abandono e dos maus tratos. 

Tudo isto, mostrando o esforço do legislativo em colocar o ordenamento jurídico 

brasileiro em posição de vanguarda frente a ordenamentos estrangeiros. 

Por fim, citamos os principais atores de proteção e promoção dos direitos 

dos longevos, tais como: o Poder Judiciário e sua função frente à efetivação do 

direito fundamental à saúde do idoso, o Ministério Público, e a Ordem dos 

Advogados do Brasil. Somente a atuação conjunta da família, da sociedade e do 

Estado, repartindo-se entre estes a obrigação de proteção, resguardo, bem como 

ações afirmativas em prol da pessoa idosa, conforme preceitua o princípio 

constitucional da solidariedade, é que podemos dar concretude aos direitos 

fundamentais da pessoa idosa e o pleno exercício de sua cidadania. 
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Em suma, concluímos que, assim como os demais direitos sociais, o fato 

de inscrever a proteção dos direitos dos idosos na Constituição ou legislação 

infraconstitucional não é garantia de sua eficácia concreta. Antes de tudo, é preciso 

que o ordenamento jurídico tenha força normativa, que os agentes responsáveis 

pelo seu cumprimento efetivamente a levem a sério, orientando suas ações e 

decisões pelos princípios e objetivos constitucionais, todos incumbidos de fazer com 

que todos os seres humanos tenham direitos iguais a uma vida digna. Com isso, 

impende frisar que não é a lei, somente, capaz de alterar a realidade social. Seria 

ingenuidade crer que a solução virá através de textos normativos. A iniciativa não 

passará de mais uma norma sem efetividade, meramente decorativa, incapaz de 

fazer frente à arraigada cultura preconceituosa em relação aos longevos, se a 

família, a sociedade e o Estado não se mobilizarem e se conscientizarem para a 

realização desse objetivo, sendo este o principal obstáculo à efetivação dos direitos 

fundamentais dos idosos, consoante ficou constatado neste trabalho. 

Portanto, o grande desafio, consoante dito alhures, consiste em efetivar 

as normas constitucionais e infraconstitucionais de proteção à pessoa idosa, visto 

que o aumento da população de longevos no país cresce significativamente. Assim, 

devemos possuir a capacidade de integrar esta camada da sociedade, ou seja, o 

idoso, no contexto social, não só valorizando conquistas de direitos e sim, 

elaborando mecanismos de controle que garantam a sua aplicação. 

Isso sim, é necessário para que seja concretizado o verdadeiro 

SENTIMENTO COSNTITUCIONAL defendido por Pablo Lucas Verdú, pois só desta 

forma teríamos a materialização em plenitude do conceito de dignidade da pessoa 

humana e cidadania. 

Para tanto, esta dissertação, através de seu tema, teve como principal 

objetivo, levar as pessoas a repensar suas atitudes em relação aos idosos, 

respeitando os seus direitos, bem como, fazendo cumprir o que reza a Lei n. 

10.741/03- Estatuto do Idoso e a Constituição Federal de 1988, ambos contendo 

dispositivos protetores do homem e da cidadania. Além disso, deve-se ter em mente 

o interesse a capacidade de integrar o idoso na sociedade, no sistema social, não só 

valorizando conquistas de direitos e sim, elaborando mecanismos de controle que 

garantam a sua aplicação. As disposições constitucionais e aquelas contidas na lei 

n. 8.842/94 (Política Nacional do Idoso) e na lei n.10.741/2003 são apenas os 
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primeiros passos de uma caminhada que se iniciou no dia 05 de outubro de 1988, 

com o advento da Carta Magna. 

Diante de tudo isto, é necessário, também, o poder público sempre estar 

atento aos anseios dessa camada da população, buscando na medida do possível a 

inserção de recursos nos orçamentos estatais que visam à efetivação de certos 

direitos fundamentais. Isto, a nosso ver, deve ser visto como prioridade, dada a 

relevância do tema. Portanto, sigamos em frente e colhamos os frutos de nossos 

esforços, ou a miséria do nosso descaso.  
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