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OBS*: resumo que contém os principais pontos referentes à lei seca cobrados em 
concursos públicos. Material disponibilizado em meu site sem fins lucrativos com o 
objetivo de auxiliar meus alunos. 
 
Muito antes do Estatuto do Idoso, já havia previsão constitucional que versava sobre sua 
proteção: 
 
Constituição Federal de 1988:  
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. 
 
OBS: Ver também a Lei Nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a política nacional 
do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. 
 
Conceito: Idoso é pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 
 
Direitos Básicos: 
O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, (proteção integral) 
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. 
 
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar os direitos da 
pessoa idosa (trata-se de obrigação que deve ser exercida em conjunto, portanto, não cabe 
somente ao Poder Público como costumeiramente costuma cair nas provas). O idoso encontra-se 
em situação de vulnerabilidade social, portanto, deve ser assegurado a ele estes direitos.  
 
O Direito ao envelhecimento é um direito personalíssimo, sendo assim, não pode ser negado por 
conta do princípio da dignidade da pessoa humana (previsto na Constituição Federal: art. 1º, III), 
sua proteção é devida como um direito social. Além disso, a dignidade da pessoa humana está 
prevista em vários instrumentos internacionais de proteção aos Direitos Humanos, tais como a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, dentre outros. 
 
Prioridades devidas ao Idoso:  
– atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados 
prestadores de serviços à população; 
 – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas; 
 – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso; 
 – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as 
demais gerações; 
 – 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; 



   – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na 
prestação de serviços aos idosos; 
 – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter 
educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento; 
– garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. 
– prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda.     
 
Observações:  
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. 
 
O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos 
desta Lei e da legislação vigente. 
 
É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação 
de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de 
dignidade. 
 
Liberdades devidas ao Idoso:  
– faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 
restrições legais; 
– opinião e expressão; 
– crença e culto religioso; 
– prática de esportes e de diversões; 
– participação na vida familiar e comunitária; 
– participação na vida política, na forma da lei; 
– faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. 
 
Alimentos: serão prestados ao idoso na forma da lei civil. A obrigação alimentar é solidária, 
podendo o idoso optar entre os prestadores (há de ser observado o binômio “necessidade e 
possibilidade”).  
 
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.  
 
Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, 
impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social (Lei nº 8.742, de 7 
de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social e dá outras 
providências).  
 
Saúde: assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de 
Saúde – SUS. 
 
A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de: 
– cadastramento da população idosa em base territorial; 
– atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios; 
– unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e 
gerontologia social; 
 – 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; 
 – reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do 
agravo da saúde. 



 
Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante em tempo integral, 
segundo o critério médico. 
 
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. 
Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita: 
– pelo curador, quando o idoso for interditado; 
– pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contactado em tempo 
hábil; 
    – pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a 
curador ou familiar; 
– pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá 
comunicar o fato ao Ministério Público. 
 
Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de 
notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem 
como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: 
 – autoridade policial; 
 – Ministério Público; 
  – Conselho Municipal do Idoso; 
  – Conselho Estadual do Idoso; 
 – Conselho Nacional do Idoso. 
 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer: o idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, 
diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. 
 
A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante 
descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, 
culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais (assim 
como o estudante, o idoso paga meia – trata-se de uma forma de garantir sua inserção cultural, 
visto que também é direito garantido à todas as pessoas). 
 
Profissionalização e do Trabalho: o idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, 
respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. 
 
Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação 
de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do 
cargo o exigir. Atenção!!! Não é uma proibição absoluta, existem ressalvas. Os concursos da área 
da segurança pública, por exemplo, alguns exigem limite de idade em função do cargo que será 
exercido.  
 
Lembrando que o Estatuto prevê que o primeiro critério de desempate em concurso público será 
a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. 
 
Previdência Social:  
Os benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral da Previdência Social observarão, na 
sua concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais 
incidiram contribuição, nos termos da legislação vigente. 
 
A perda da condição de segurado não será considerada para a concessão da aposentadoria por 
idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao 
exigido para efeito de carência na data de requerimento do benefício. 
 
O Dia Mundial do Trabalho, 1o de Maio, é a data-base dos aposentados e pensionistas. 



Assistência Social:  
A assistência social será prestada 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. 
 
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. 
 
Habitação:  
O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado 
de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. 
 
Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa 
visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. 
 
Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de 
prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte: 
- reserva de pelo menos 3% (três por cento) das unidades habitacionais residenciais para 
atendimento aos idosos; 
- implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso; 
- eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para garantia de acessibilidade ao idoso; 
- critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão. 
  
OBS: As unidades residenciais reservadas para atendimento a idosos devem situar-se, 
preferencialmente, no pavimento térreo.   
 
Transporte:  
Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes 
coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando 
prestados paralelamente aos serviços regulares. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso 
apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade (trata-se de benefício que 
independe da situação financeira, o único critério é a apresentação do documento de identidade).  
 
Nos veículos de transporte coletivo serão reservados 10% (dez por cento) dos assentos para os 
idosos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos. 
 
No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação 
específica:  
– a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 
(dois) salários-mínimos; 
 – desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos 
que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos. 
 
OBS: regulamentado pelo Decreto 5.934/2006. Gratuidade/desconto se aplica aos serviços de 
transporte rodoviário interestadual, transporte ferroviário interestadual e transporte aquaviário 
interestadual.  
 
É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de 5% (cinco por cento) das 
vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a 
garantir a melhor comodidade ao idoso. 
 
Medidas de Proteção: são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem 
ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou 
abuso da família, curador ou entidade de atendimento ou em razão de sua condição pessoal. 



Medidas Específicas de Proteção:  
Poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se 
destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. O Ministério Público ou o 
Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes 
medidas: 
– encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade; 
– orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
– requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; 
– 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; 
– abrigo em entidade; 
– abrigo temporário. 
 
Política de Atendimento ao Idoso: far-se-á por meio do conjunto articulado de ações 
governamentais e não-governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 
 
São linhas de ação da política de atendimento: 
– políticas sociais básicas, previstas na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994; 
– políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que 
necessitarem; 
– serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, 
exploração, abuso, crueldade e opressão; 
– serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em 
hospitais e instituições de longa permanência; 
– proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos; 
– mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da 
sociedade no atendimento do idoso. 
 
Obrigações das entidades de atendimento ao idoso: 
       – celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo de 
atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato, com os 
respectivos preços, se for o caso; 
       – observar os direitos e as garantias de que são titulares os idosos; 
       – fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente; 
       – oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade; 
       – oferecer atendimento personalizado; 
       – diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares; 
       – oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas; 
       – proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso; 
       – promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer; 
       – propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças; 
       – proceder a estudo social e pessoal de cada caso; 
       – comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de idoso portador de 
doenças infecto-contagiosas; 
       – providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao 
exercício da cidadania àqueles que não os tiverem, na forma da lei; 
       – fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem dos idosos; 
       – manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do 
idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor 
de contribuições, e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação 
e a individualização do atendimento; 
       – comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de abandono 
moral ou material por parte dos familiares; 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L8842.htm


       – manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica. 
 
OBS: As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso terão 
direito à assistência judiciária gratuita. As entidades governamentais e não governamentais de 
atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância 
Sanitária e outros previstos em lei. 
 
Acesso à Justiça:  
O Poder Público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso. 
 
O idoso possui prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos 
e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente, em qualquer instância. 
 
O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, 
requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as 
providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do 
processo. A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do 
cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60 (sessenta) 
anos. 
 
Competências do Ministério Público conforme o Estatuto do Idoso:  
– instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos 
ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso; 
– 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; 
– atuar como substituto processual do idoso em situação de risco, conforme o disposto no art. 43 
desta Lei; 
– promover a revogação de instrumento procuratório do idoso, nas hipóteses previstas no art. 43 
desta Lei, quando necessário ou o interesse público justificar; 
– 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; 
– instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, 
para a apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção ao idoso; 
– zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo as 
medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis; 
– 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; 
– requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, educacionais e de 
assistência social, públicos, para o desempenho de suas atribuições; 
– referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos previstos nesta Lei. 
 
Crimes contra o Idoso:  
OBS: Os crimes definidos no Estatuto do Idoso são de ação penal pública incondicionada.  
 
Aos crimes previstos, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos, 
aplica-se o procedimento previsto na Lei 9099/95 (Juizados Especiais Criminais) e, 



subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo 
Penal. 
 
Condutas:  
1) Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos 
meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário 
ao exercício da cidadania, por motivo de idade: 
        Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 
 
Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, 
por qualquer motivo. 
 
A pena será aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima se encontrar sob os cuidados ou 
responsabilidade do agente. 
 
2) Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação 
de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou 
não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública: 
        Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 
 
A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e 
triplicada, se resulta a morte. 
 
3)  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. 
 
4) 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. 
 
Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: 
        Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
 
Se resulta a morte: 
        Pena – reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. 
 
4)  Constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa: 
        – obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade; 
        – negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho; 
        – recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde, sem 
justa causa, a pessoa idosa; 
        – deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial 
expedida na ação civil a que alude esta Lei; 
       – recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto 
desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público. 
 
5) Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial 
expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso: 
        Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 
 
6) Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, 
dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade: 
        Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. 



 
7)  Negar o acolhimento ou a permanência do idoso, como abrigado, por recusa deste em 
outorgar procuração à entidade de atendimento: 
        Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 
 
8) Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do 
idoso, bem como qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou 
ressarcimento de dívida: 
        Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa. 
 
9)  Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas 
ou injuriosas à pessoa do idoso: 
        Pena – detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa. 
 
10) Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de 
administração de bens ou deles dispor livremente: 
        Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 
 
11) Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração: 
        Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 
 
12)  Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida 
representação legal: 
        Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 
 
 
 
 
 
 


