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15 anos do Estatuto 
do Idoso: alguns 
avanços
 Lei 10.741 de 10 de outubro de 2003

 Da pouca visibilidade à proteção 



O que é o direito do idoso

 Direito dos idosos: 

 Um novo ramo do direito para proteger um grupo vulnerável tendo em conta as suas 
peculiaridades
 Uma reação do direito a um processo demográfico 

 Direito deve ser pensado como processo de „institucionalização na vida social” (Hegel)

 Finalidade do direito do idoso: garantir um envelhecimento digno



Os Idosos no Brasil

 1960: 2,7 % da população

 2010: 7,4 % da população

 Crescimento de 4 % ao ano atualmente

 Aumento de cerca de um milhão de idosos por ano



Envelhecimento no Ceará: Censo do IBGE de 2010

Local População Maiores de 60 
anos

Ceará 8 452 381 10,8 %
Fortaleza 2 452 185 9,7 %

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/indicadores_sociais_municipais/tabelas_pdf/tab4.pdf


Direito dos idosos: como o direito que  trata do 
envelhecimento e da proteção do idoso

 Uma reação do direito a um processo demográfico 
 Direito deve ser pensado como processo de „institucionalização 

na vida social” (Hegel)
 Sentido instrumental do direito: dar forma jurídica às decisões 

políticas
 Sentido normativo: dar sentido normativo para a condução das 

decisões políticas (Becker e Roth, Recht der Älteren, p. 5 e seg.)



Direito do idoso no mundo

 Elderly Law nos EUA e na Inglaterra

 Recht der Älterer na Alemanha

 Direitos humanos internacionais dos idosos

 Direito dos idosos no Brasil: Lei da Política Nacional dos Idosos e 
Estatuto do Idoso



Do que trata o direito do idoso no mundo

A autonomia do indivíduo
A relação com a família e os cuidados com o idoso
O trabalho e a aposentadoria
A assistência social
A saúde 
O acolhimento institucional público e privado
O envelhecimento e a morte dignos: eutanásia



O Estatuto do idoso: um microssistema para proteção do 
idoso

 Segue tendência do direito do consumidor (CDC) e do direito da Criança e do 
adolescente (ECA)

 Apesar de haver mais um marco temporal para o idoso, a idade de 60 anos é critério para 
demarcar quando uma pessoa passa a ser idosa

 Microssistema para a proteção dos direitos humanos do idoso
 Normas de diferentes ramos do direito: civil, penal, administrativo, processual, constitucional 

etc.

 Um sistema nacional para a proteção dos direitos dos idosos



O Direito do Idoso no Brasil: o Estatuto do 
Idoso

 Capítulo I Do Direito à Vida

 Capítulo II Do Direito à Liberdade, ao 
Respeito e à Dignidade

 Capítulo III Dos Alimentos

 Capítulo IV Do Direito à Saúde

 Capítulo V Da Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer

 Capítulo VI Da Profissionalização e do 
Trabalho

 Capítulo VII Da Previdência Social

 Capítulo VIII Da Assistência Social

 Capítulo IX Da Habitação

 Capítulo X Do Transporte



A proteção do idoso na Constituição Federal

 CAPÍTULO VII
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso

 Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o 
dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

 Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

 § 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



A prioridade absoluta da proteção do idoso e as políticas 
públicas

 Dever da família, da sociedade e do Estado (art. 230)

 Estatuto do Idoso:

 “Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar 
e comunitária.

         Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

         II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas;

         III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso;

         IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações;

         V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de 
condições de manutenção da própria sobrevivência;”  



Principais avanços

 Reconhecimento do direito 
do idoso e da pessoa idosa 
enquanto sujeto de direitos

 A autonomia do idoso: ex. 
impossibilidade de 
interdição e restrição das 
possibilidades de curatela



AUTONOMIA FINANCEIRA

Autonomia financeira; aposentadoria, pensão e 
capacidade para gerir os próprios bens

Desafio: endividamento,empréstimo consignado, 
reforma previdenciária e a exploraçao pela família



PRIORIDADE NO ATENDIMENTO

 PRIORIDADE EM FILAS

 PRIORIDADE NO 
ATENDIMENTO

 PRIORIDADE PERANTE A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 PRIORIDADE PROCESSUAL

 EXISTE PRIORIDADE 
DA PRIORIDADE?

 BACKLASH

 IDADE PARA 
PRIORIDADE?



O DIREITO DE IR E VIR

 EVOLUÇÃO: GRATUIDADE NO 
TRANSPORTE

 PRIORIDADE NO 
ATENDIMENTO

 LUGARES RESERVADOS

 VAGAS RESERVADAS

 CIDADES ACESSÍVEIS

 TRANSPORTES ACESSÍVEIS: 
CALÇADAS, RESIDÊNCIAS, 
ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS

 CIDADE PARA TODOS



DIREITOS SOCIAIS DO IDOSO

 DIREITOS SOCIAIS: CRIAÇÃO 
DA REDE DE ASSITÊNCIA AO 
IDOSO (CREAS, CRAS), SUAS E 
SUS

 PROBLEMA: FINANCIAMENTO 
DA REDE E IMPOSSIBILIDADE 
DE ATENDER A DEMANDA

PROBLEMA PROGRESSIVO DE 
FINANCIAMENTO

PROBLEMA DE INSUFICIÊNCIA 
DA ESTRUTURA

SAÚDE: O GRANDE GARGALO DO 
BRASIL 



FINANCIAMENTO

 FUNDO DO IDOSO

 RUBRICAS PRÓPRIAS: 
AUSÊNCIA DE CONTROLE

 NECESSIDADE DE 
FINANCIAMENTO DO DIREITO 
DO IDOSO



O acolhimento institucional: as entidades de 
atendimento

 INSUFICIÊNCIA DE VAGAS: CA. 1000 vagas em Fortaleza

 Maioria dos Municípios não tem ILPI

 FORTALEZA NÃO TEM ILPI PÚBLICA DO MUNICÍPIO

 COM DIMINUIÇÃO DAS FAMÍLIAS E MUDANÇA DO PERFIL SITUAÇÃO SÓ PIORA

 CENTROS DIA INCIPIENTES

 NECESSIDADE DE TREINAMENTO DAS EQUIPES

 TRABALHO DO MP



OS NOVOS 
DESAFIOS
1) Demográfico

2) Do direito à autonomia e ao 
envelhecimento digno

3) Da Solidariedade

4) Da Família, do Estado e da 
Sociedade

5) Do Financiamento



O Desafio demográfico:
Envelhecimento no Brasil

14,2 milhões, em 
2000
19,6 milhões, em 
2010

41,5 milhões, em 2030
 73,5 milhões, em 
2060

Fonte: IBGE http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv93322.pdf

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv93322.pdf


O Desafio da Autonomia e da Dignidade

 Como garantir um envelhecimento digno?

 Cidades precisam ser repensadas: não são feitas para idosos

 Calçadas, espaços públicos e privados

 Cultura, esporte e lazer

 O trabalho



O Desafio da Solidariedade

 A questão intergeracional 

 Os cuidados

 A família, o Estado e a Sociedade



O Desafio para a Família, o Estado e a 
Sociedade

 Instituições precisam ser repensadas para atuarem conjuntamente para garantia dos direitos do 
idoso

 Apoios recíprocos baseados na solidariedade



O Desafio do Financiamento

 Envelhecimento Ativo

 Inclusão no Trabalho

 Educação e formação dos idosos

 Necessidade de discutir a previdência e a assistência social



 considerações 
finais
 Cidades precisam se preparar para os 

desafios;

 Necessidade de inovações institucionais

 Ampliação das redes de solidariedade

 Um novo olhar sobre o envelhecimento


	Slide 1
	15 anos do Estatuto do Idoso: alguns avanços
	O que é o direito do idoso
	Os Idosos no Brasil
	Envelhecimento no Ceará: Censo do
	Slide 6
	Direito do idoso no mundo
	Do que trata o direito do idoso no mundo
	O Estatuto do idoso: um microssistema para proteção do idoso
	O Direito do Idoso no Brasil: o Estatuto do Idoso
	A proteção do idoso na Constituição Federal
	Slide 12
	Principais avanços
	AUTONOMIA FINANCEIRA
	PRIORIDADE NO ATENDIMENTO
	O DIREITO DE IR E VIR
	DIREITOS SOCIAIS DO IDOSO
	FINANCIAMENTO
	O acolhimento institucional: as entidades de atendimento
	OS NOVOS DESAFIOS
	O Desafio demográfico: Envelhecimento no Brasil
	O Desafio da Autonomia e da Dignidade
	O Desafio da Solidariedade
	O Desafio para a Família, o Estado e a Sociedade
	O Desafio do Financiamento
	considerações finais

