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RESUMO 
 
 
 

A dissertação apresenta o direito do idoso como uma nova 
disciplina jurídica, e investiga sua evolução legal, doutrinária e jurisprudencial, sob a 
perspectiva do fenômeno da repersonalização. Inicialmente, é retratada a trajetória 
do idoso como ator político, que passou pelas etapas do reconhecimento, 
legitimação, pressão e expressão, para vir a tornar-se sujeito de direito especial, 
assim identificado na Constituição Federal. Mediante a construção de premissas 
metodológicas, o Estatuto do Idoso é afirmado e estudado como um novo 
microssistema inserido no ordenamento jurídico brasileiro. Como o trabalho foi 
desenvolvido na linha de pesquisa "transformações sociais e seus reflexos no direito 
privado", traz um estudo referencial sobre questões de destaque envolvendo direitos 
dos idosos no direito de família e no direito do trabalho; é feito um exame dogmático, 
a partir de uma visão holística do ordenamento e da realidade social. Finalmente, 
são analisadas as convergências e conexões entre o direito do idoso e a 
repersonalização do direito privado. 
 
 
Palavras-chave: Direito do idoso, Estatuto do Idoso, repersonalização, 
microssistema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

RIASSUNTO 
 
 
 

La dissertazione presenta il diritto dell’anziano come una nuova 
disciplina giuridica ed investiga la sua evoluzione dal punto di vista della legge, 
dottrina e giurisprudenza, nella prospettiva del fenomeno della ripersonalizzazione. 
In un primo momento, si ritrae la traiettoria dell’anziano come attore politico che ha 
superato gli stadi di riconoscimento, legittimazione, pressione ed espressione, per 
diventare soggetto di diritto speciale, così identificato dalla Costituzione Federale. 
Mediante la costruzione di proposte metodologiche, lo Statuto dell’Anziano è 
affermato e studiato come un nuovo microsistema inserito nell’ordinamento giuridico 
brasiliano. Siccome l’opera è stata sviluppata a partire dalla linea di ricerca 
“trasformazioni sociali e i loro riflessi sul diritto privato”, essa presenta uno studio 
referenziale su questioni rilevanti che coinvolgono i diritti degli anziani nel diritto della 
famiglia e nel diritto del lavoro; viene svolto un esame dogmatico, a partire da una 
visione olistica  dell’ordinamento e della realtà sociale e, infine, vengono analizzate le 
convergenze e connessioni fra il diritto dell’anziano e la ripersonalizzazione del diritto 
privato. 
 
 
Parole-chiavi: Diritto dell’anziano, Statuto dell’Anziano, ripersonalizzazione, 
microsistema. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SUMÁRIO 
 
 

INTRODUÇÃO..............................................................................................10 

CAPÍTULO 1                                                                           
CONSTRUINDO O IDOSO:                                                                     
PAUTAS PARA UMA CONTEXTUALIZAÇÃO...........................................16

1.1  A genealogia das idades e a cronologização da vida.............................17 

1.2  A representação imagética da velhice: um trabalho de ourivesaria .....25 
1.2.1 A superfície ou face exterior ........................................................................26 
1.2.1.1  O nome e o inominável ................................................................................27 
1.2.1.2  Limpando as facetas....................................................................................33 
1.2.2  A face interna: o subjetivismo do envelhecer...............................................37 
1.2.3  O engaste: por uma delimitação conceitual e discursiva .............................40 

1.3  Longevidade: a maior conquista do século XX, o grande desafio do 
século XXI...................................................................................................45 

1.4  Perfil: a geração 60 faz 60 anos................................................................50 

CAPÍTULO 2                                                                                                   
O CONTORNO CONSTITUCIONAL DO TEMA..........................................53 

2.1  O idoso como sujeito de direito especial ou identificado ......................54 

2.2  Os fins dos princípios: igualdade e solidariedade realizando a 
dignidade da pessoa idosa .......................................................................60 

CAPÍTULO 3                                                                                                         
O ESTATUTO DO IDOSO COMO MICROSSISTEMA................................64 

3.1  Premissas metodológicas para a afirmação do Estatuto do Idoso   
como um microssistema ...........................................................................65 

3.1.1  Multidisciplinaridade.....................................................................................66 
3.1.2  Linguagem setorial.......................................................................................69 
3.1.3  Lei de objetivos concretos e a função promocional do direito......................70 
3.1.4  O debate entre o legislador e a sociedade ..................................................71 
3.1.5  A narrativa declaratória e o uso de cláusulas gerais....................................73 

3.2  O direito personalíssimo ao envelhecimento, e sua proteção como 
direito social...............................................................................................78 

CAPÍTULO 4                                                                                                         
O IDOSO NO DIREITO DE FAMÍLIA:                                                
TRAÇOS EM RELEVO................................................................................83 

4.1  A prestação de alimentos ao idoso ..........................................................84 

  



 

4.1.1  Os alimentos no Estatuto do Idoso ..............................................................87 
4.1.2  Pressupostos da obrigação alimentar sob o pálio do microssistema             

do idoso .......................................................................................................90 

4.2  O caráter excepcional da obrigação avoenga de prestar alimentos .....93 
4.2.1  Dever de sustento e obrigação alimentar ....................................................94 
4.2.2  Subsidiariedade e complementaridade........................................................95 
4.2.3  Condição social do alimentando ..................................................................98 
4.2.4  Temporalidade ...........................................................................................101 
4.2.5  Divisibilidade e não-solidariedade..............................................................103 
4.2.6  Os arranjos familiares e o idoso como provedor........................................104 

4.3  Direito de visitas dos avós......................................................................108 

4.4  Regime obrigatório de bens no casamento: a proibição de  
compartilhar .............................................................................................113 

CAPÍTULO 5                                                                                                   
O DIREITO LABORAL EM DEFESA E PROMOÇÃO                                 
DA PESSOA IDOSA .................................................................................116 

5.1  O idoso e o direito ao trabalho ...............................................................117 

5.2  O suposto decréscimo da capacidade produtiva .................................120 

5.3  Princípio legal da não-discriminação no trabalho ................................123 
5.3.1  O discrímen odioso: momentos da ocorrência e conseqüências         

jurídicas .....................................................................................................124 
5.3.2  O discrímen razoável: fixação de limite máximo de idade pela natureza       

do cargo.....................................................................................................131 
5.3.3  O discrímen positivo: a maior idade como critério de desempate em 

concurso público ........................................................................................133 

5.4  Ingresso e regresso: o papel das políticas públicas ............................134 
5.4.1  Profissionalização do idoso........................................................................134 
5.4.2  Incentivo à contratação de trabalhadores idosos.......................................137 
5.4.3  Preparação para a aposentadoria..............................................................138 

CAPÍTULO 6                                                                                                   
A REPERSONALIZAÇÃO E O DIREITO DO IDOSO:               
CONVERGÊNCIAS E CONEXÕES...........................................................141 

6.1  Trajetória formal: da crise da codificação jusracionalista                      
ao advento dos microssistemas.............................................................142 

6.2  A ruptura paradigmática: do indivíduo à pessoa ..................................150 

CONCLUSÃO............................................................................................155 

REFERÊNCIAS .........................................................................................160

  



INTRODUÇÃO 

Este trabalho consigna o direito do idoso como uma nova disciplina 

a integrar o território jurídico-legal brasileiro. Situado na porção continental do direito 

privado, comunica-se com o restante do ordenamento por fronteiras 

multidisciplinares. Propõe-se uma análise da sua evolução legal e doutrinária, 

permeada pela repersonalização do direito privado, ora como principal influência, ora 

como condicionante de compatibilidade com a ordem posta pela Constituição da 

República.  

Dentre os critérios utilizados para a definição do objeto, avultou 

inicialmente o da plena adequação à linha de pesquisa proposta. Tendo por eixo as 

“transformações sociais e seus reflexos no direito privado”, identificou-se de imediato 

o fenômeno da repersonalização como um dos mais significativos marcos, desde 

que se deflagrou o processo de transição paradigmática.  

É que a nova matriz axiológica do sistema, gravada na Carta de 

1988, subordina a categoria patrimonial à existencial, tendo como vértice do 

ordenamento o princípio da dignidade da pessoa humana, para o qual deve voltar-se 

toda a ordem jurídica contemporânea. O direito é reconduzido à sua raiz 

antropocêntrica, desbancando a prevalência do ter sobre o ser.  Passou-se a 

considerar a pessoa em toda sua dimensão ontológica, não mais como mero titular 

de bens. 

Tendo como pano de fundo o horizonte repersonalizante, veio 

compor o cenário o idoso - sujeito de direito que recebeu especial atenção e 
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proteção do legislador original, e, recentemente, ganhou estatuto próprio -. A partir 

da promulgação Lei n.º 10.741, em 1.º de outubro de 2003, vislumbra-se um novo 

microssistema, que tende a se firmar como disciplina jurídica autônoma, tal como 

sucedeu com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do 

Consumidor, entre outros.  

A edição do referido diploma foi consentânea com a realidade que 

se anuncia: o boom do envelhecimento populacional. Nas últimas décadas, houve 

um aumento expressivo na população idosa mundial, que se deve à diminuição das 

taxas de natalidade e mortalidade, e ao alargamento da expectativa de vida.  

Diversas áreas do conhecimento já haviam prenunciado que a 

humanidade está no limiar de uma revolução econômica, política e cultural, motivada 

por uma modificação demográfica radical: o envelhecimento da população. O filósofo 

alemão Frank Schirrmacher, em sua teoria sobre 'a revolução dos velhos', já trata do 

tema como uma catástrofe natural1. Os meios de comunicação também estão 

atentos a esse quadro social, e as matérias sobre o idoso têm tido constante 

inserção na mídia, indicando uma crescente conscientização acerca da importância 

do tema.  

Aos estudiosos do direito está reservado o papel de vir depois, dês 

que não lhes compete vaticinar sobre o destino da civilização, porque sempre 

exerceram e hão de exercer para o futuro, por fidelidade ao objeto de suas 

pesquisas e construções científicas, função eminentemente antiprofética.2 Todavia, 

uma vez revelado um fato social com tais proporções e tamanha expressão, cumpre 
 

1 SCHIRRMACHER, Frank. A revolução dos idosos: o que muda no mundo com o aumento da 
população mais velha. Trad. Maria do Carmo Ventura Wollny. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, passim. 
2 MATA-MACHADO, Edgar de Godoi da. Contribuição ao personalismo jurídico. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2000, p. 63.  
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à ciência do direito debruçar-se sobre ele, pelo que se proclama no dizer de Fachin: 

“As portas que se abrem a partir dessa mirada não se confinam aos ajustes da 

estaca legiferante. Não há portos de chegada quando a travessia é o método, 

embora haja, isso sim, paragens e estações a edificar e a compreender”3. 

Assim, para o contributo que este estudo pretende oferecer, 

interessa analisar a evolução do direito do idoso na legislação brasileira, fazendo 

uma leitura sistemática da unidade hermenêutica que tem na Constituição seu ápice 

conformador.  

Porque o idoso foi, historicamente4, considerado em razão do 

decréscimo de sua força de trabalho ou capacidade produtiva, é que o direito 

privado, de vocação patrimonialista, preteria a proteção da pessoa idosa, 

usurpando-lhe dignidade, em deferência da preservação do patrimônio ou acúmulo 

de ganhos da família ou empresa que integrava. A consagração dos direitos dos 

idosos foi paulatina e ocorreu como um desdobramento dos direitos humanos, 

processo que Bobbio denomina 'especificação'5.    

Insta pesquisar como essa progressão foi conduzida ou 

influenciada pela repersonalização do direito privado, e em que grau de 

permeabilidade isso se deu. Dever-se-á identificar, outrossim, no universo normativo 

 
3 FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 333. 
4 Veja-se o registro feito por Cícero, muitos séculos atrás: E os jurisconsultos? Os pontífices? Os 
augures? Os filósofos? Certamente são idosos, mas que memória! Aliás, os velhos a conservam tanto 
melhor quanto permanecem intelectualmente ativos. Isso é tão verdadeiro para os homens públicos, 
os homens célebres, quanto para os particulares tranqüilos e sem ambição. Quando já era bastante 
idoso, Sófocles escrevia ainda tragédias. Por esse motivo, acusaram-no de negligenciar seus 
negócios familiares e seus filhos o fizeram comparecer à justiça. Assim como é corrente, em Roma, 
retirar aos pais julgados incapazes a administração de seus bens, eles queriam que os juízes, 
levando em conta seu desatino, o impedissem de gerir seu patrimônio. Conta-se então que o velho, 
lendo a estes últimos a peça que acabava de escrever – Édipo em Colona -, perguntou-lhes se, em 
sua opinião, era a obra de um débil. E foi após essa leitura que os juízes decidiram absolvê-lo. 
CÍCERO, Marco Túlio. Saber envelhecer. Trad. Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM, 1997, p. 22.  
5 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992, p. 62. 
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circunscrito ao idoso, os comandos que possuem conteúdo patrimonializante, ainda 

refratários à repersonalização, e, portanto, em dissonância com a Lei maior. 

Constatado o resquício patrimonialista que subsiste em dispositivos ou matérias 

referentes ao direito do idoso, convirá sugerir sua depuração, com a formulação de 

proposições de lege ferenda, para alterar, suprimir ou acrescentar o texto legal.  

Eis a proposição acadêmica ora formulada: traçar o contorno do 

direito do idoso com as tintas da repersonalização do direito privado. Objetivamente, 

cuida-se de afirmar o direito do idoso como uma nova disciplina jurídica, cujo 

epicentro é o microssistema criado a partir da Lei n.º 10.741/03, investigando a 

afluência do fenômeno repersonalizante na sua formação e evolução; além disso, 

verificar a simetria dessas duas coordenadas, mensurando os pontos de 

convergência e disjunção, e projetando os necessários ajustes.       

Para uma melhor compreensão da seqüência e conseqüência das 

idéias desenvolvidas neste trabalho, vai um esboço da sua estrutura. A dissertação 

está subdividida em seis capítulos, afora introdução e conclusão, a seguir 

apresentados. 

O capítulo 1 vai beber na fonte da antropologia, sociologia e ciência 

política, para contextualizar e justificar o interesse científico no estudo do 

envelhecimento e da velhice como problema social da hora. De início, explana-se 

sobre a invenção das idades como construções culturais, geralmente forjadas para 

atender fins econômicos, e a cronologização da vida como uma experiência da 

modernidade. Depois, é esculpida a identidade do idoso, retratando a história de luta 

e conquistas que marcou sua trajetória como ator político, sua passagem pelas 

etapas do reconhecimento, legitimação, pressão e expressão, para fazer-se ver e 
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ouvir. A partir dessa efígie, é proposta uma delimitação conceitual e discursiva sobre 

o protagonista deste trabalho. À frente, são observados dois fenômenos correlatos e 

inéditos: a longevidade humana quebrando recordes e o envelhecimento 

populacional. E, ao final, para o acabamento do retrato, é apresentado um perfil da 

geração que completa 60 anos inaugurando a era dos direitos dos idosos.   

Reconhecido como proeminente ator social no cenário brasileiro, o 

idoso reaparece no capítulo 2 como sujeito de direito identificado, diante da proteção 

especial que a Carta de 1988 lhe conferiu. Como a seção é dedicada ao idoso na 

Constituição, além de pontuar os dispositivos que fazem menção ao segmento, 

serão visitados os princípios constitucionais de maior cobertura no trato da matéria, 

a saber: dignidade da pessoa humana, igualdade e solidariedade. 

No capítulo 3, chega-se ao Estatuto do Idoso, aqui afirmado como 

microssistema, cuja técnica legislativa será esmiuçada, a fim de fornecer ao 

intérprete instrumentos para explorar as potencialidades da lei protetiva, em 

permanente diálogo com o ordenamento jurídico. Enfocando um aspecto da maior 

relevância para o direito privado, com a nova configuração sobressai a positivação 

do direito ao envelhecimento como um direito da personalidade. 

Os capítulos 4 e 5 trazem um estudo referencial sobre as questões 

de maior destaque envolvendo direitos dos idosos em duas grandes artérias do 

direito privado: o direito de família e o direito do trabalho, respectivamente. Um 

exame dogmático, inserido numa visão holística do ordenamento e da realidade 

social.  

Finalmente, o capítulo 6 propõe um retrospecto da travessia do 
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direito do idoso e do fenômeno da repersonalização do direito privado, avaliando as 

convergências e intersecções na produção e reprodução normativa. A análise é feita 

sob dois ângulos: quanto à trajetória formal ou evolução do modo de legislar e 

quanto à mudança de paradigma – o contêiner e o conteúdo, o corpo e a alma da lei.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO 1  
CONSTRUINDO O IDOSO:  
PAUTAS PARA UMA CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensa no fim, na foz do fogo, 
sem esperança, ao fim da tarde, 

para furtar-se do pavor 
que lhe desperta a eternidade; 

 
e quando o faz não sabe mais 

localizar em seus anais 
 

onde essa agonia termina, 
depois do episódio menor 

da vida, esse sopro de cinza, 
 

depois desse sol desertor 
que não tem mais onde se pôr. 

 
 
 

ALBERTO DA CUNHA MELO  
Dois caminhos e uma oração  
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1.1 A genealogia das idades e a cronologização da vida 

Segundo informa a antropologia, as fases da vida humana não se 

traduzem por singularidades ou características substanciais que as pessoas 

adquirem com o avançar dos anos. Ao contrário, faz parte do repertório da pesquisa 

sócio-antropológica demonstrar que “um processo biológico é elaborado 

simbolicamente com rituais que definem fronteiras entre as idades pelas quais os 

indivíduos passam e que não são necessariamente as mesmas em todas as 

sociedades”6. Logo, a cronologização da vida carrega toda uma carga de 

simbolismos, constituindo-se as categorias etárias em “elementos privilegiados para 

dar conta da plasticidade cultural e também das transformações históricas”7.  

Assim é que a infância como categoria de idade não existia até o 

Medievo. A partir do momento em que sua capacidade física permitisse – o que 

ocorria em idade relativamente prematura -, as crianças participavam integralmente 

do mundo do trabalho e da vida social, indiscriminadamente e em conjunto com os 

adultos8. A separação entre criança e adulto desenvolveu-se gradual e lentamente, 

por séculos, sendo mesmo um advento da Idade Moderna, que demarcou a infância 

como a fase da dependência, por imperiosa que era a “construção do adulto como 

um ser independente, dotado de maturidade psicológica, direitos e deveres de 

cidadania”9. 

A seu turno, a etapa denominada ‘juventude’ originou-se na 

 
6 DEBERT, Guita Grin. A antropologia e o estudo dos grupos e das categorias de idade. In: BARROS, 
Myriam Moraes Lins de (Org.). Velhice ou terceira idade?: estudos antropológicos sobre identidade, 
memória e política. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2003, p. 51. 
7 Idem. A reinvenção da velhice: socialização e processos de reprivatização do envelhecimento. 
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 2004, p. 40. 
8 Ibidem, p.43. 
9 Idem. A antropologia... Op. cit., p. 52.  
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sociedade aristocrática da França, no século XII, e servia para caracterizar o período 

que ia da saída da infância até o casamento, correspondendo a uma estratégia das 

famílias para conservar poder e patrimônio. Era-se jovem não em razão da idade 

biológica, mas até o momento em que se casava e substituía o pai na gestão dos 

bens da família. 

Bem assim, a chamada ‘terceira idade’ é uma construção recente, 

forjada nas sociedades ocidentais contemporâneas, na década de 70, a fim de 

singularizar a etapa compreendida entre a idade adulta e a velhice. A invenção 

revestiu-se de um conjunto de práticas, instituições e agentes especializados, 

visando identificar e atender as necessidades daquele segmento populacional que 

passaria a ser enxergado, através das lentes refletoras de Simone de Beauvoir10, 

sob o estigma da marginalização e da solidão11.  

Deve-se mencionar que o mapeamento das etapas da vida pode 

ser traçado, em sociedades remotas, mediante experiências muito distintas. Com 

efeito, as principais formas de periodização da vida estão assim catalogadas: por 

níveis de maturidade, por idade geracional e por idade cronológica12.  

Em algumas sociedades não-ocidentais, registros feitos a partir da 

observação do ciclo de vida individual dão conta da incorporação dos estágios de 

maturidade na estrutura social. Nesse modelo, é aferida a capacidade para a 

realização de certas tarefas. A validação de cada estágio não é apenas um 

 
10 BEAUVOIR, Simone de. A velhice. Trad. Maria Helena Franco Monteiro. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1990, passim.  
11 DEBERT, Guita Grin. A antropologia e o estudo dos grupos e das categorias de idade. In: 
BARROS, Myriam Moraes Lins de (Org.). Velhice ou terceira idade?: estudos antropológicos sobre 
identidade, memória e política. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2003, p. 53. 
12 FORTES, Meyer. Age, generation, and social estructure. In: KERTZER, D.; KEITH, J. Age and 
anthropological theory. Ithaca: Cornell University Press, 1984, passim. 
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reconhecimento do nível de maturidade, mas uma autorização para realizar 

determinadas práticas (como caçar, casar e participar dos conselhos). O ritual de 

passagem de uma idade para outra consiste na transmissão de um status social, 

num momento que é determinado, no mais das vezes, por decisão dos mais velhos. 

Entre os Tallensi (África Ocidental), por exemplo, um filho pode ser classificado mais 

velho que seu pai biológico13.   

Já a idade geracional presta-se a estruturar a família e o 

parentesco, subsumindo a descontinuidade entre gerações sucessivas numa grade 

de continuidade geral. Independentemente da idade cronológica ou do grau de 

maturidade, a geração define os papéis do pai, do irmão, do filho etc. Para os 

aborígenes australianos, o princípio geracional é a base dos direitos políticos e 

jurídicos14.  

Há sociedades em que o domínio legal e a família são esferas 

distintas, e outras há em que essas esferas se mesclam em graus maiores ou 

menores. Uma vez que a idade cronológica “opera atomisticamente, com o indivíduo 

formalmente isolado como unidade de referência”15, ela ganha relevância apenas 

quando e onde o quadro político-jurídico precede sobre as relações familiares, para 

determinar a cidadania.  

Na nossa sociedade, como de resto na maior parte das sociedades 

ocidentais, as idades cronológicas são estabelecidas por sistemas de datação - 

aparatos culturais independentes de bases biológicas ou do estágio de maturidade -, 

e impostas por exigência das leis que determinam os deveres e direitos do cidadão; 
 

13 DEBERT, Guita Grin. A reinvenção da velhice: socialização e processos de reprivatização do 
envelhecimento. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 2004, p. 46-47. 
14 Ibidem, p. 49. 
15 Ibidem, p. 49. 
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constituem “mecanismos básicos de atribuição de status (maioridade legal), de 

definição de papéis ocupacionais (entrada no mercado de trabalho), de formulação 

de demandas sociais (direito à aposentadoria), etc.”16.  

Enquanto estruturas erigidas “num tempo social essencialmente 

dinâmico, mutável”17, avulta o viés histórico que permeia a construção das idades. É 

nesse contexto a análise feita por Ariès18, segundo a qual, cada época privilegiaria 

uma idade e a periodização particular da vida humana. Assim, a juventude foi a 

idade prestigiada no século XVII; a infância, no século XIX; a adolescência, no 

século XX. E, a partir dos anos 70, visualizou-se a ideologização da terceira idade. 

“Cette nouvelle étape du cycle de vie tendant à s’intercaler entre la retraite et la 

vieillesse...”, demarcou Lenoir19. Concebida como um rebento do capitalismo, seu 

propósito foi discutir e justificar uma nova gestão da vida dos trabalhadores mais 

velhos, aqueles sem patrimônio, com o declínio da produtividade. 

O termo ‘genealogia’ emprestado ao título desta subseção, assim o 

foi especialmente por sua rubrica filosófica que, em Nietsche e Foucault, tem por 

acepção: “investigação da história com o objetivo de identificar as relações de poder 

que deram origem a idéias, valores ou crenças”20. Isso porque se propõe também, 

aqui, uma breve reflexão sobre a conjuntura histórica que embala a invenção das 

idades - em particular, dos recortes etários que abrangem os idosos -, perscrutando 

 
16 DEBERT, Guita Grin. A antropologia e o estudo dos grupos e das categorias de idade. In: 
BARROS, Myriam Moraes Lins de (Org.). Velhice ou terceira idade?: estudos antropológicos sobre 
identidade, memória e política. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2003, p. 56. 
17 MOTTA, Alda Brito. Chegando pra idade. In: BARROS, Myriam Moraes Lins de (Org.). Velhice ou 
terceira idade?: estudos antropológicos sobre identidade, memória e política. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 2003, p. 225. 
18 ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1978, p. 48.  
19 Traduzindo: Esta nova etapa do ciclo de vida tende a se intercalar entre a aposentação e a velhice. 
LENOIR, Rémi. L’invention du troisieme âge: constitution du champ des agents de gestion de la 
vieilesse. In: Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Paris, n. 26, mar./abr. 1979, p. 57.  
20 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. UOL. Disponível na Internet: 
http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=genealogia. Acesso em 09 set. 2005. 
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das mãos titereiras que atuam sobre o cenário social, político e econômico. 

Do ponto de vista da periodização da existência humana, a história 

da civilização ocidental pode ser compreendida através de marcadores bem 

definidos: na pré-modernidade, o status da família na determinação do grau de 

maturidade e do controle de recursos de poder precede sobre a idade; com a 

modernidade, concebida na Europa renascentista do século XVIII, instituiu-se a 

cronologização da vida.  

Nos contextos pré-modernos, a tradição e a continuidade estavam 

estreitamente atreladas às gerações. Nelas, os ciclos de vida possuíam forte 

conotação de renovação, pois cada geração redescobria e reeditava as experiências 

das gerações antecessoras21. Para Giddens22, essa idéia de life cycle perdeu 

sentido na modernidade, porquanto tenham se quebrado as conexões entre a vida 

pessoal e a troca de gerações.  

Às sociedades modernas aplica-se o conceito de life course, 

abolindo as passagens ritualizadas de uma etapa para outra e proporcionando o 

experimentalismo. As práticas de uma geração somente são reeditadas se forem 

racionalmente justificadas. As fases de transição tendem a ser interpretadas como 

verdadeiras crises de identidade, e “o curso da vida é construído em termos de 

necessidade antecipada de confrontar e resolver essas fases de crise”23.  

Dentre o conjunto de valores e idéias que marcava o projeto da 

modernidade, sobressaía o individualismo. Se, para as sociedades tradicionais, o 

 
21 DEBERT, Guita Grin. A reinvenção da velhice: socialização e processos de reprivatização do 
envelhecimento. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 2004, p. 53. 
22 GIDDENS, Anthony. Modernity and self-identity: self and society in late modern age. Cambridge: 
Polity Press, 1992. 
23 DEBERT, Guita Grin. Op. cit., p. 53. 
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grupo (o clã, a linhagem, a aldeia, a tribo etc.) prevalecia em relação ao indivíduo, 

nas sociedades modernas, a ideologia individualista era dominante. E, com o foco 

no indivíduo, a percepção de sua singularidade ensejava a construção da idéia de 

trajetória e de projeto de vida. Além disso, o imperativo da racionalidade estendia-se 

sobre as formas de conhecimento e de organização social, sendo que estas últimas, 

“desmistificadas e dessacralizadas, promoveram a libertação dos homens da força 

compulsória do grupo, do local, do tempo circular das tradições”24.  

Ao longo dos séculos XIX e XX, as classificações das fases da vida e as 
diferenças de gênero passam a ser gerenciadas por esse sistema 
dominante de idéias. Instituições e áreas de conhecimento desenvolvidas 
neste processo histórico colaboram para esta nova compreensão das 
etapas da vida: a escola, o hospital, o asilo, a pedagogia, a psiquiatria, a 
demografia, a sociologia, a psicologia, a gerontologia, e a geriatria. 
Donzélot vai chamar este conjunto de “polícias da família” entendendo por 
polícia a característica disciplinadora e controladora dessas diferentes 
instâncias da vida social. Constróem-se, portanto, saberes, práticas e 
instituições para períodos específicos que, examinados detalhadamente, 
acabam por gerar novas especialidades, novas formas de controle e novas 
possibilidades de construções de outras classificações etárias: primeira 
infância, pré-adolescência, adolescência, maturidade, velhice. E hoje: 
terceira idade, quarta idade, velhos-jovens, velhos-velhos. Essas 
temporalidades marcam segregações entre elas, definem e 
institucionalizam as idades para escolaridade, trabalho, casamento, 
aposentadoria.25

 
 

Aqui, convém trazer duas importantes reflexões acerca da 

cronologização como desdobramento do processo de modernização ocidental26. A 

primeira é no tocante ao domínio do Estado, na forma como redefiniu o espaço 

doméstico e familiar, sendo essa uma das maiores transformações ocorridas na vida 

privada nas sociedades ocidentais modernas.  

 
É no lapso do século XX que o projeto de organização do Estado, saído da 
reação à formulação liberal, calcada na idéia segundo a qual o único dever 
do Estado era impedir que os indivíduos provocassem danos uns aos 

 
24 BARROS, Myriam Moraes Lins de. Velhice na contemporaneidade. In: PEIXOTO, Clarice Ehlers 
(Org.). Família e envelhecimento. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004, p. 15.  
25 Ibidem, p. 15-16. 
26 DEBERT, Guita Grin. A antropologia e o estudo dos grupos e das categorias de idade. In: 
BARROS, Myriam Moraes Lins de (Org.). Velhice ou terceira idade?: estudos antropológicos sobre 
identidade, memória e política. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2003, p. 58-59. 
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outros, registra melhor a passagem para um direito cada vez mais 
promocional, um Estado-provedor. O Estado-social supera, assim, a mera 
função protetora-repressora. [...] A proposta assistencial do Estado do bem-
estar incluía a família do século XIX, patriarcal, heterossexual, 
hierarquizada e matrimonializada. Uma família com a qual o Estado de 
antes se preocupava, mas pouco intervinha; família de diversas missões, 
dentre elas, as da procriação, da formação de mão-de-obra, da 
transmissão de patrimônio e de uma base de aprendizado. A configuração 
moderna escolhe um tipo de família e lhe dá lugar de destaque, e como 
uma das alienações fundamentais, “a família é uma instituição-chave do 
funcionamento da sociedade, pois é aí que se definem os papéis sociais 
elementares dos indivíduos”. O público passa a se ocupar do privado, e por 
isso mesmo o casamento é tido como uma instituição. O modelo de família 
e o de Estado se ajustam, e o Estado preenche as funções da família em 
maior grau do que antes.27  

 
 

A segunda ponderação prende-se ao fato de que a 

institucionalização social do curso da vida foi um dos supedâneos para o processo 

de individualização, próprio da modernidade. Estágios da vida previamente 

definidos, e com suas fronteiras delimitadas pela idade cronológica, que passa a ser 

uma dimensão de primeira ordem na organização social. A crescente 

institucionalização do curso da vida atua sobre praticamente todas as extensões da 

família e do trabalho, estando presente também na organização do sistema 

produtivo, no mercado de consumo e nas políticas públicas, multiplicando os grupos 

etários28; “reflexo da lógica fordista, ancorada na primazia da produtividade 

econômica e na subordinação do indivíduo aos requisitos racionalizadores da ordem 

social. Tem como corolário uma burocratização dos ciclos da vida”29. 

Ademais disso, impulsionada pela complexização operada na 

organização e na cultura das sociedades, a dinâmica da construção e reconstrução 

das idades ganhou movimento acelerado. Acrescentem-se aí as relações 

 
27 FACHIN, Luiz Edson. Da função pública ao espaço privado: aspectos da “privatização” da família 
no projeto de estado mínimo. AЯCHΣ, Rio de Janeiro, ano VIII, n. 24, 1999, p. 30.  
28 DEBERT, Guita Grin. A antropologia e o estudo dos grupos e das categorias de idade. In: 
BARROS, Myriam Moraes Lins de (Org.). Velhice ou terceira idade?: estudos antropológicos sobre 
identidade, memória e política. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2003, p. 59. 
29 DEBERT, Guita Grin. A reinvenção da velhice: socialização e processos de reprivatização do 
envelhecimento. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 2004, p. 56. 
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intraclasse, estabelecidas em função de geração, sexo, raça, status social etc. Da 

ótica da microfísica foucaultiana30, é o poder sendo disseminado por toda a estrutura 

social, freqüentemente acoplado à produção do saber e à hierarquia, que acomoda 

cada qual em seu lugar, impondo-lhes os limites e controlando os seus movimentos. 

“Como divisões de poder, essas relações podem ser objeto de manipulação”31.  

Quanto às divisões etárias serem uma criação cultural arbitrária, e 

não uma conseqüência da evolução científica estabelecendo parâmetros cada vez 

mais precisos no desenvolvimento biológico humano, a antropóloga Guita Grin 

Debert adverte que “a manipulação de categorias de idade envolve uma verdadeira 

luta política, na qual está em jogo a redefinição dos poderes ligados a grupos sociais 

distintos em diferentes momentos do ciclo da vida”32, acrescentando o seguinte: 

Essas categorias são constitutivas de realidades sociais específicas, uma 
vez que operam recortes no todo social, estabelecendo direitos e deveres 
diferenciais em uma população, definindo relações entre as gerações e 
distribuindo poder e privilégios. [...] Mecanismos fundamentais de 
distribuição de poder e prestígio no interior das classes sociais têm como 
referência a idade cronológica. Categorias e grupos de idade implicam, 
portanto, a imposição de uma visão de mundo social que contribui para 
manter ou transformar as posições de cada um em espaços sociais 
específicos.33

 

O estudo dessas mudanças na periodização da vida ocupa-se de 

plasmar as configurações culturais enredadas nas sociedades ocidentais 

contemporâneas, descortinando um horizonte determinante para compreender-se a 

produção e reprodução da vida social. Além disso, o fato de a idade estar atrelada a 

um aparelho cultural, e não a um aparato que domina a reflexão sobre os estágios 

 
30 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1986, passim.  
31 MOTTA, Alda Brito. Chegando pra idade. In: BARROS, Myriam Moraes Lins de (Org.). Velhice ou 
terceira idade?: estudos antropológicos sobre identidade, memória e política. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 2003, p. 226. 
32 DEBERT, Guita Grin. A antropologia e o estudo dos grupos e das categorias de idade. In: 
BARROS, Myriam Moraes Lins de (Org.). Velhice ou terceira idade?: estudos antropológicos sobre 
identidade, memória e política. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2003, p. 53. 
33 Ibidem, p. 53. 
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de maturidade, demonstra a flexibilidade desse mecanismo na redefinição das 

etapas. A fluidez dessa estrutura transforma a idade cronológica num elemento 

simbólico extremamente econômico34. 

O bônus da institucionalização do curso da vida, para além da 

regulamentação das seqüências, é a composição de perspectivas e projetos, por 

meio dos quais as pessoas orientam e planejam suas ações, individual e 

coletivamente35, possibilitando ainda ao Estado, na definição de práticas legítimas 

associadas a cada etapa da vida, instituir e desenvolver políticas públicas 

preventivas ou reestruturadoras.    

 

1.2 A representação imagética da velhice: um trabalho de 

ourivesaria 

No afã de melhor reproduzir a miríade de imagens que compõem a 

representação social da velhice, propõe-se aqui, numa perspectiva holográfica, 

conceber esse objeto de estudo – a efígie do idoso, por assim dizer – como pedra 

preciosa no estado bruto, em mãos de artífice cujo mister é transformá-la em jóia. 

Limpar, facetar, polir, incrustar: um tratamento por vez. Dar 

luminância às muitas faces de matéria-prima tão rica é o propósito agora 

empreendido.  

 

 
34 DEBERT, Guita Grin. A reinvenção da velhice: socialização e processos de reprivatização do 
envelhecimento. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 2004, p. 40. 
35 Ibidem, p. 52. 
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1.2.1 A superfície ou face exterior 

O envelhecimento e a velhice como objetos cognoscíveis das 

diversas áreas do conhecimento são fenômenos recentes. Tateado pelas ciências 

sociais, na década de 60, em instância de reconhecimento, o tema foi timidamente 

explorado até os anos 80, quando despertou a comunidade científica com o 

prenúncio de uma inversão na pirâmide etária: a população mundial estava 

envelhecendo. Da letargia teórica à urgência de uma reação enérgica e 

intervencionista. Premia a necessidade de elaborar e executar políticas públicas que, 

já na década seguinte, começassem a surtir efeitos práticos. Afinal, não havia 

qualquer precedente, na história da humanidade, de semelhante experiência36. 

Pouco saiu do papel. Resquício do véu obscurantista que encobriu 

a imagem dos mais velhos, ao longo de séculos, quiçá por temor que o quadro 

emoldurasse um espelho. Foi o que denunciou Simone de Beauvoir, em obra 

emblemática, referindo-se a uma "conspiração do silêncio"37. 

Foi preciso que o fato, até então morno, atingisse a efervescência 

de uma problemática social e econômica de dimensão global, para que se 

engendrassem pesquisas em variados campos do saber, de modo que hoje a 

discussão sobre o tema se encontra em ebulição. 

Não há que se dizer, todavia, que a temática da velhice e do 

envelhecimento passou pelo curso da história despercebidamente. As letras 

 
36 MOTTA, Alda Brito. Chegando pra idade. In: BARROS, Myriam Moraes Lins de (Org.). Velhice ou 
terceira idade?: estudos antropológicos sobre identidade, memória e política. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 2003, passim.  
37 BEAUVOIR, Simone de. A velhice. Trad. Maria Helena Franco Monteiro. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1990, p. 8. 
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registraram, alhures, impressões indeléveis, como as que Cícero38 inscreveu mais 

de dois mil anos atrás, e que ainda são um referencial constante nas obras da 

atualidade.  

À vista do que foi catalogado a partir do século XVIII, quer parecer 

que foram os franceses, melhor dizendo, as francesas, as mais pródigas na 

produção de escritos sobre o assunto. A Marquesa de Lambert escreveu, em 1748, 

o Traité de la vieillesse, uma espécie de guia para as mulheres envelhecidas.  Em 

1822, quase um século depois, a Baronesa de Maussion assinou Quatre lettres sur 

la vieillesse des femmes, obra em que sobressai a sociabilidade como elemento 

distintivo do envelhecimento39. É possível observar, nessas esparsas manifestações 

literárias ou documentais colhidas ao longo do tempo, uma série de modificações, 

sempre conjunturais, quanto à representação social da pessoa envelhecida. 

 

1.2.1.1 O nome e o inominável 

A fim de extrair dos contextos o sumo da evolução quanto à 

imagem do idoso reproduzida no seio social, far-se-á um cotejo entre os paralelos 

francês e brasileiro.   

Na França do século XIX, a velhice servia para caracterizar as 

pessoas que não podiam assegurar financeiramente o seu futuro, os sem posses, os 

indigentes. As pessoas dotadas de patrimônio desfrutavam de certa posição na 

 
38 CÍCERO, Marco Túlio. Saber envelhecer. Trad. Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM, 1997. 
39 PEIXOTO, Clarice. Entre o estigma e a compaixão e os termos classificatórios: velho, velhote, 
idoso, terceira, idade... In: BARROS, Myriam Moraes Lins de (Org.). Velhice ou terceira idade?: 
estudos antropológicos sobre identidade, memória e política. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 2003, p. 69. 
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sociedade, administravam seus bens e gozavam de respeitabilidade; eram tidos 

como "os patriarcas com experiência preciosa"40.  

Esse recorte social da população de mais de 60 anos, impregnado 

de patrimonialismo, deu lugar ao uso de locuções diferenciadas para tratar cada 

grupo: enquanto aos abastados era dado o tratamento de 'idoso' (persone âgée), 

designava-se 'velho' (vieux) ou 'velhote' (veillard) a pessoa que, dispondo apenas do 

produto da sua força de trabalho, era assim definida a partir do decréscimo da sua 

condição física. Dessa forma, a representação social da velhice era "bastante 

marcada pela inserção da pessoa de mais idade no processo de produção"41. A 

noção de velho confundia-se com incapacidade para o trabalho e decadência. Vale 

dizer que velhos com estatuto social jamais eram velhos; ser velho era, 

necessariamente, ser pobre.  

Acrescente-se que, àquela época, os velhos trabalhadores 

franceses viviam em condições miseráveis, mais da metade da população urbana de 

mais de 60 anos não possuía pensão nem salário, e dependia dos filhos ou das 

instituições de assistência pública.42  

Com o advento da aposentadoria (a lei data de 1910) e a criação da 

categoria 'aposentado', as pessoas envelhecidas passaram a ter, por meio de 

instrumentos legais, um estatuto social reconhecido.  

O direito à inatividade remunerada permitiu a toda uma geração 

 
40 ARIÈS, Philippe. L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Regime. Paris: Seuil, 1973, p. 21.  
41 PEIXOTO, Clarice. Entre o estigma e a compaixão e os termos classificatórios: velho, velhote, 
idoso, terceira, idade... In: BARROS, Myriam Moraes Lins de (Org.). Velhice ou terceira idade?: 
estudos antropológicos sobre identidade, memória e política. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 2003, p. 71. 
42 Ibidem, p. 72 
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uma situação de disponibilidade e ociosidade que converteu antigos hábitos em 

novos padrões comportamentais.  Contudo, ela traçou um contorno único nesse 

novo recorte, criando uma identidade comum entre os idosos, uma vez que 

classificou as pessoas não-produtivas conforme a idade cronológica, formulando um 

novo estigma. Fixada com base nesse critério ou no tempo de serviço, a 

aposentadoria libera do trabalho indivíduos ainda produtivos, no mais das vezes lhes 

atribuindo a condição de inativos, saídos da (útil)idade. Considerando que as 

sociedades industriais apregoam a apologia do trabalho e da produtividade, a 

aposentadoria pode simbolizar a perda de um papel social fundamental, passando a 

ser um sintoma da deterioração da pessoa.  

Mas a política de integração da velhice, introduzida na França em 

1962, provocou uma mudança estrutural, deflagrada a partir daquela década, 

elevando o valor das pensões e aumentando o prestígio dos aposentados. Além de 

mudar a percepção das pessoas envelhecidas, observou-se uma transformação nos 

termos de tratamento. Os correspondentes dos vocábulos 'velho' e 'velhote' foram 

suprimidos dos textos oficiais, por serem considerados pejorativos, e foi introduzido 

o uso equivalente do termo 'idoso', tido como menos estereotipado. "Para além do 

caráter generalizante desse termo, que homogeneíza todas as pessoas de mais 

idade, esta designação deu outro significado ao indivíduo velho, transformando-o em 

sujeito respeitado"43.  

Então, os novos aposentados passaram a reproduzir práticas 

sociais das camadas médias assalariadas, quando a imagem da degradação estava 

 
43 PEIXOTO, Clarice. Entre o estigma e a compaixão e os termos classificatórios: velho, velhote, 
idoso, terceira, idade... In: BARROS, Myriam Moraes Lins de (Org.). Velhice ou terceira idade?: 
estudos antropológicos sobre identidade, memória e política. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 2003, p. 74. 
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associada às camadas mais baixas: "o antigo retrato preto-e-branco de uma velhice 

decadente toma o colorido de uma velhice associada à arte de bem-viver"44. Fez-se, 

pois, necessário criar um vocábulo para representar o extrato dos jovens 

aposentados. Assim surgiu a designação 'terceira-idade', como sinônimo de 

envelhecimento ativo e independente, "uma nova etapa da vida, em que a 

ociosidade simboliza a prática de novas atividades sob o signo do dinamismo". 

'Integração' e 'autogestão' constituíram as palavras-chave desta redefinição, e a 

criação de uma grande variedade de equipamentos e serviços revela a sociabilidade 

como o principal objetivo de representação social do velho de hoje.  

Com a invenção da terceira idade, repaginou-se a velhice, a que se 

atribuía forte sentido pejorativo – “a imensa maioria dos homens acolhe a velhice em 

meio à tristeza ou à revolta. Ela inspira mais repugnância do que a própria morte”, 

retratava Beauvoir, àqueles idos45 -. Evitar ou sustar o processo de envelhecimento, 

repudiando a face decadente que refletia a representação social dos velhos, passou 

a ser o comando da hora. A nova roupagem vestia, então, novos atores políticos, e, 

principalmente, inaugurava um vasto nicho de consumo. 

Não se deve perder de vista, no entanto, que a invenção da terceira 

idade, faixa que compreende as pessoas entre a aposentadoria e a velhice (vide p. 

19), é o produto da universalização dos sistemas de aposentadoria e do surgimento 

de instituições e agentes especializados, que, mais do que prescreverem cuidados 

com a saúde física, sinalizam para a importância das necessidades culturais, sociais 

 
44 PEIXOTO, Clarice. Entre o estigma e a compaixão e os termos classificatórios: velho, velhote, 
idoso, terceira, idade... In: BARROS, Myriam Moraes Lins de (Org.). Velhice ou terceira idade?: 
estudos antropológicos sobre identidade, memória e política. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 2003, p. 76. 
45 BEAUVOIR, Simone de. A velhice. Trad. Maria Helena Franco Monteiro. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1990, p. 659. 
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e psicológicas das pessoas senescentes. Logo, a expressão 'terceira idade' não 

decorre de um mero trabalho de eufemização. 

Com a unificação das idades na categoria 'aposentado', sob a 

etiqueta 'terceira idade', salientaram-se diferenças outras: distinguiam-se agora os 

'jovens idosos' dos 'velhos idosos'. Na Europa, já é corrente classificar as pessoas 

com mais de 75 anos como pertencentes à 'quarta idade', realidade da qual se 

aproxima rapidamente o Brasil. E a 'quinta idade', composta por aqueles que 

ultrapassaram a linha dos 85 anos, já entra em cena no Velho Continente.     

Os documentos oficiais brasileiros, até a década de 60, registravam 

o termo 'velho'. Mas as novidades vindas da Europa sobre a mudança na imagem da 

velhice foram absorvidas pelos textos oficiais e pela literatura técnica, assimilando a 

noção de 'idoso'. Não obstante o termo já existir desde muito na língua portuguesa, 

era de pouco uso, e marcava um tratamento mais respeitoso. Segundo Martinez46, a 

palavra 'velho' passou a ser considerada politicamente incorreta, por estar associada 

à idéia de coisa inútil ou imprestável47.  

Houve, é bem verdade, ações governamentais em prol da mudança 

de nomenclatura. As instituições públicas passaram a adotar outra representação 

das pessoas envelhecidas, banindo o termo 'velho' dos textos oficiais, o que não 

correspondeu à implantação de uma política social voltada para esse segmento 

populacional específico. Trocando apenas as rubricas, passou-se a adotar o termo 

'idoso' amplamente, e 'velho' apenas como sinônimo de decadência. 

 
46 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Direito dos idosos. São Paulo: LTr, 1997, p. 23. 
47 No Brasil, a conotação do vocábulo 'velho' apresenta uma ambigüidade, podendo ter um sentido 
afetivo ou pejorativo, distinguindo-se o seu emprego conforme a entonação ou o contexto em que é 
utilizado. 
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No Brasil, como na França e em todas as sociedades industriais, a 

instituição da aposentadoria reestruturou o curso da vida, fatiando-o em três grandes 

etapas: infância e adolescência – tempo de formação; idade adulta – tempo de 

produção; e velhice – tempo do não-trabalho. Nas formações históricas e culturais 

batizadas pela sociologia e pela ciência política de 'sociedades de mercado 

democráticas', a institucionalização da aposentadoria funcionou como um "meio de 

compensação ao risco de privação advindo da perda da capacidade para o trabalho, 

devido ao declínio físico do envelhecimento"48. A inatividade remunerada era 

sancionada moralmente como uma obrigação da sociedade – da qual o Estado seria 

o fiador – para com aqueles que haviam devotado toda a sua vida e saúde ao 

trabalho. Hoje, assiste-se à contínua desvinculação entre o momento da retirada do 

mercado de trabalho e a última etapa da vida. A aposentadoria ter deixado de ser a 

marca da entrada na velhice, o período de recolhimento e descanso do idoso 

debilitado e dependente, para se tornar uma etapa privilegiada de lazer, de novos 

aprendizados e de realização dos sonhos que tinham sido preteridos em virtude das 

exigências e compromissos da maturidade. 

A noção de 'terceira idade' chegou para nós, brasileiros, como um 

decalque do vocábulo francês adotado com a implantação das políticas sociais para 

a velhice. E a rubrica da terceira idade é normalmente empregada no tocante ao 

lazer, às atividades sociais, culturais e desportivas, designando os 'jovens idosos', os 

aposentados dinâmicos, e também como público de um novo mercado, que vai do 

entretenimento e turismo especializados, passando pela estética e aparatos 

tecnológicos, até a oferta de especialidades profissionais, como a geriatria, a 

 
48 SIMÕES, Júlio Assis. Provedores e militantes: imagens de homens aposentados na família e na 
vida pública. In: PEIXOTO, Clarice Ehlers (Org.). Família e envelhecimento. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2004, p. 25.  
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gerontologia etc. 

Entretanto, se é que a conversão do designativo 'velho' em 'idoso' 

se perfez, o mesmo não se pode dizer quanto à efetividade de políticas públicas de 

proteção à velhice. Subscrevendo Clarice Peixoto, o que há é um esboço inacabado, 

provavelmente engavetado na mesa de um ministério qualquer; "em um país onde 

reinam a desnutrição, o analfabetismo, o desemprego, a habitação precária e tantas 

outras misérias, a velhice não entra na lista das ações políticas"49. 

 

1.2.1.2 Limpando as facetas 

Com esteio em Rémi Lenoir50, a configuração da velhice como 

problema social pressupõe um trabalho que envolve quatro dimensões: 

reconhecimento, legitimação, pressão e expressão. 

Reconhecimento implica conquista da atenção pública. E dar 

notabilidade a uma circunstância particular exige a atuação dos grupos interessados 

em forjar uma nova categoria de percepção do mundo social, a fim de nele intervir.  

A legitimação, por sua vez, não decorre automaticamente do 

reconhecimento público do problema, requer esforço no sentido da promoção e 

mobilização para inseri-lo no rol das preocupações sociais do momento, reclamando 

um trabalho específico de enunciação e formulação pública.  

 
49 PEIXOTO, Clarice. Entre o estigma e a compaixão e os termos classificatórios: velho, velhote, 
idoso, terceira, idade... In: BARROS, Myriam Moraes Lins de (Org.). Velhice ou terceira idade?: 
estudos antropológicos sobre identidade, memória e política. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 2003, p. 80. 
50 LENOIR, Rémi. Objet sociologique et probleme social. In: CHAMPAGNE, P. et al (Orgs). Iniciation a 
la pratique sociologique. Paris: Dunod, 1989 apud DEBERT, Guita Grin. A antropologia e o estudo 
dos grupos e das categorias de idade. In: BARROS, Myriam Moraes Lins de (Org.). Ibidem, p. 62.    
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Quando o problema é integrado às preocupações da hora, ele pode 

ser reelaborado em função dos novos atores sociais, que podem vir a transformá-lo 

em objeto de luta política. Em geral, esses agentes são experts, dotados de 

competência oficialmente reconhecida e ocupam uma posição privilegiada para 

tornar públicas as demandas que encampam, isso porque sua especialização 

confere credibilidade às representações. No caso brasileiro, em sentido inverso, os 

porta-vozes responsáveis pela transformação do envelhecimento em problema 

social foram populares anônimos.51

Isso aconteceu num momento recente na nossa história política, em 

que os holofotes da mídia e a opinião pública voltaram-se, pela primeira vez, para os 

idosos. E os responsáveis por esse evento foram os aposentados e pensionistas 

que, no início dos anos 90, tomaram as ruas sob intimorato protesto. Já na década 

de 80, o movimento articulava intervenções públicas significativas, como as 

operações em torno da eleição do Congresso Constituinte e na elaboração do 

capítulo constitucional relativo à seguridade social52. Mas ganhou notoriedade 

mesmo entre novembro de 1991 e abril de 1992, a partir da mobilização dos 

aposentados pela extensão do reajuste do salário mínimo em 147% aos benefícios 

da previdência, que foram reajustados em apenas 54,6%, e posteriormente pela 

insurgência contra o projeto de reforma da Previdência Social, durante o governo 

 
51 DEBERT, Guita Grin. A antropologia e o estudo dos grupos e das categorias de idade. In: 
BARROS, Myriam Moraes Lins de (Org.). Velhice ou terceira idade?: estudos antropológicos sobre 
identidade, memória e política. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2003, p. 63. 
52 De 1986 a 1988, a Copab, as federações e as associações de aposentados e pensionistas 
organizaram várias caravanas a Brasília, tiveram audiências com ministros de Estado, autoridades da 
administração federal e parlamentares do Congresso Constituinte, e conseguiram introduzir 
representantes seus no Grupo de Trabalho para a Reestruturação da Previdência Social. Esse 
esforço de mobilização também obteve avanços para a organização. Até abril de 1989 havia mais de 
600 associações de base e nove federações (SP, RJ, RS, PR, SC, MG, GO, BA, PE) integradas à 
Copab. A maior federação estadual de aposentados e pensionistas, a de São Paulo (Fapesp), reunia, 
em 1990, 19 associações e cerca de 300 mil aposentados filiados. SIMÕES, Júlio Assis. A maior 
categoria do país: o aposentado como ator político. In: BARROS, Myrian Moraes Lins de (Org.). 
Ibidem, p. 17. 
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Fernando Henrique Cardoso.  

O grande público que assistiu àquelas mobilizações viu uma 

combinação de retratos eloqüentes: por um ângulo, o dramático fim de vida dos 

chamados 'maiores abandonados', com a exibição das imagens que mostravam as 

dificuldades que enfrentava diariamente o 'velho maltratado' - caudalosas filas diante 

das agências do INSS, o serviço público de saúde apinhado de idosos, a condição 

miserável dos asilos; e, por outro, a surpreendente reação dos velhinhos 

aparentemente indefesos e inofensivos, expressando sua irresignação e 

pressionando as autoridades. A 'revolta dos velhinhos', como ficou conhecida a 

mobilização dos 147%, representou tanto a luta aguerrida pela sobrevivência, com 

as tintas fortes de uma velhice relegada ao abandono, quanto o engajamento dos 

idosos, reagindo a sentimentos de autodepreciação e vivendo o envelhecimento de 

forma mais positiva53. "A velhice como drama, cuja experiência poderia, porém, ser 

reinventada"54.  

A edição do jornal Folha de São Paulo veiculada em 2 de fevereiro 

de 1992 trazia a manchete "A batalha dos velhinhos: aposentados ocupam a 

vanguarda social". A mobilização teve, assim, o efeito de dramatizar aquele 

conhecimento objetivo dos problemas dos aposentados.  

Ao expor flagrantes das dificuldades e carências que caracterizam o modo 
de vida de muitos velhos, contribuiu para que se generalizasse a 
percepção de que a questão dos 147% tocava em conflitos e sentimentos 
mais profundos em relação aos velhos – conflitos e sentimentos esses que 
seriam familiares à experiência da população em geral. Naquelas 
circunstâncias, essa percepção acabou gerando uma postura de 
solidariedade para com os aposentados, vistos como os representantes 
dos 'velhinhos' inconformados com a própria situação. Os 147% 

 
53 SIMÕES, Júlio de Assis. Provedores e militantes: imagens de homens aposentados na família e na 
vida pública. In: PEIXOTO, Clarice Ehlers (Org.). Família e envelhecimento. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2004, p. 44-45. 
54 Ibidem, p. 46. 
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sintetizaram o desprezo que a sociedade brasileira reservava aos mais 
velhos.  

Deu-se, assim, um passo importante para fazer com que a questão dos 
direitos dos aposentados e dos idosos entrasse na pauta das lutas 
legítimas pela cidadania.55

 
 

As reivindicações dos aposentados, categoria majoritariamente 

composta por pessoas idosas, trouxeram à liça a questão do envelhecimento na 

sociedade brasileira, transformando o idoso em proeminente ator político. 

E as formas de pressão exercidas por esses atores converteram-se 

em formas de expressão. Uma imagem redefinida de velhice é produzida a partir de 

um trabalho de categorização e reformulação dos signos do envelhecimento, 

invertendo os emblemas da aposentadoria, que deixou de ser o tempo do degredo 

para tornar-se um período de atividade e realização pessoal. A discussão deixou de 

restringir-se ao âmbito dos problemas econômicos dos idosos, passando cada vez 

mais a preocupar-se com as formas de integração social desse segmento à 

margem.56  

Os idosos, articulados, fizeram todo o percurso para a construção 

de uma identidade. Atraíram a atenção do grande público para as adversidades a 

que o segmento é normalmente exposto, e para reivindicações pontuais e históricas; 

obtiveram legitimação, mediante a enunciação e formulação pública, transformando 

o envelhecimento em problema social; fizeram muita pressão e ganharam 

expressão. Esse foi o meio-caminho para arrebatarem uma singularidade no campo 

 
55 SIMÕES, Júlio de Assis. A maior categoria do país: o aposentado como ator político. In: BARROS, 
Myrian Moraes Lins de (Org.). Velhice ou terceira idade? Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 
1998, p. 30.  
56 DEBERT, Guita Grin. A antropologia e o estudo dos grupos e das categorias de idade. In: 
BARROS, Myriam Moraes Lins de (Org.). Ibidem, p. 63. 
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dos direitos – porque "o Direito coopta fatos e lhes dá força jurídica"57. Como atores 

políticos, laboriosos na colocação dos seus pleitos, foram agraciados pelo 

ordenamento jurídico, máxime pela Constituição Federal, como sujeitos de direitos 

especiais ou identificados. Dessa condição e desses direitos, falar-se-á no capítulo 

2.   

 

1.2.2 A face interna: o subjetivismo do envelhecer 

Jean-Paul Sartre afirmou que a velhice é um irrealizável, "uma 

situação composta de aspectos percebidos pelos outros e, como tal, reificados (um 

être-pour-autri) que transcendem nossa consciência"58. Disse o filósofo: "nunca 

poderei assumir a velhice enquanto exterioridade, nunca poderei assumi-la 

existencialmente, tal como ela é para o outro, fora de mim"59. 

Por esse pensamento, entende-se que, para uma pessoa, assumir 

a velhice é despojar-se do olhar com que construiu o seu estar-no-mundo, e aceitar 

que, em momento indeterminado, passou a integrar um outro olhar, o olhar do outro. 

No instante em que isso acontece, surge para aquela pessoa a necessidade de 

administrar "o descompasso manifesto entre o real e o simulacro, entre a imagem 

retida com carinho e devoção no imaginário privado e a angústia especular 

resultante da degradação física impressa na efígie que o outro cruelmente revela"60. 

 
57 FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil: à luz do novo Código Civil brasileiro. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 281.   
58 SARTRE, Jean-Paul (obra não citada) apud BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de 
velhos. São Paulo, Companhia das Letras, 1999, p. 79.  
59 Ibidem, p. 79. 
60 AGUSTINI, Fernando Coruja. Introdução ao direito do idoso. Florianópolis: Fundação Boiteux, 
2003, p. 38. 
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Esse preciso momento é terreno fértil para a literatura, enquanto 

arte que imita a vida, tendo sido retratado por muitos e grandes escritores: 

E foi assim que eu me descobri velho, ao ver a minha imagem refletida no 
espelho dos olhos daquela moça... Os espelhos são objetos dotados de 
poderes estranhos. Borges confessou que eles lhe causavam horror. Edgar 
Allan Poe os cercou de cuidados precisos, e num tratado sobre decoração 
de casas que escreveu teve o cuidado especial em determinar o lugar em 
que deveriam ser colocados: nunca numa posição em que uma pessoa 
pudesse ver sua imagem refletida neles, sem que o desejasse. De um 
espelho temos de nos aproximar com os devidos cuidados, para evitar o 
susto. Pois o susto de se ver refletido no espelho, sem se estar para isso 
preparado, pode ter conseqüências imprevisíveis. [...] Segundo Borges, o 
terror dos espelhos deve-se ao seu poder de criar, no lado de dentro, um 
duplo do que existe do lado de fora. [...] O corpo humano se metamorfoseia 
ao sabor das imagens especulares.61

A verdade é que as primeiras mudanças são tão lentas que mal se notam, 
e a gente continua se vendo por dentro como sempre foi, mas por fora os 
outros reparam.62

 
 

Tampouco, passou despercebido à poesia. Em destaque, Carlos 

Drummond de Andrade e Cecília Meireles: 

Meu corpo não é meu corpo, 
é ilusão de outro ser. 
Sabe a arte de esconder-me  
e é de tal modo sagaz  
que a mim de mim ele oculta. 
 
Meu corpo, não meu agente,  
meu envelope selado,  
meu revólver de assustar,  
tornou-se meu carcereiro,  
me sabe mais que me sei. 
 
Meu corpo apaga a lembrança 
que eu tinha de minha mente.  
Inocula-me seu patos,  
me ataca, fere e condena 
por crimes não cometidos. 63

 
Eu não tinha este rosto de hoje, 
Assim calmo, assim triste, assim magro, 
Nem estes olhos tão vazios, 
Nem o lábio amargo. 

 
61 ALVES, Rubem. As cores do crepúsculo: a estética do envelhecer. Campinas: Papirus, 2001, p. 
21-22. 
62 GARCIA MÁRQUEZ, Gabriel. Memória de minhas putas tristes. Trad. Eric Nepomuceno. Rio de 
Janeiro: Record, 2005, p. 13. 
63 ANDRADE, Carlos Drummond de. As contradições do corpo. In: O corpo. Rio de Janeiro: Record, 
1987, p. 7-8. 
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Eu não tinha estas mãos sem força, 
Tão paradas, e frias e mortas; 
Eu não tinha este coração  
Que nem se mostra. 
 
Eu não dei por esta mudança, 
Tão simples, tão certa, tão fácil: 
- Em que espelho ficou perdida  
a minha face?64

 
 

O tema também recebeu tratamento científico. Uma pesquisa 

realizada na Inglaterra, a partir da análise de histórias de vida de idosos de classes 

sociais variadas, constatou que a imagem que eles traçam de sua experiência 

pessoal é radicalmente oposta à do senso comum. Os idosos que não estão doentes 

ou emocionalmente deprimidos não se consideram velhos. "Não é o avanço da 

idade que marca as etapas mais significativas da vida; a velhice é, antes, um 

processo contínuo de reconstrução"65. A expressão 'I don't feel old' utilizada pelos 

entrevistados para traduzir sua vivência, e que deu título ao livro66, é um grito para o 

reconhecimento da singularidade de cada experiência humana.  

Demais disso, o envelhecimento não é um trajeto absolutamente 

previsível. Se é certo que as cãs e rugas denunciam um série de outras mutações 

para além do invólucro, sinalizando para o declive natural do ciclo biológico humano, 

também o é dizer que cada pessoa envelhece a seu próprio tempo, haja vista cada 

existência humana ser única. Como todas as situações humanas, diz Beauvoir, a 

velhice "tem uma dimensão existencial: modifica a relação do indivíduo com o 

 
64 MEIRELES, Cecília. Retrato. Para ler e pensar. Disponível na Internet: http://www. 
paralerepensar.com.br/c_meireles.htm#Retrato. Acesso em 28 out. 2005.  
65 DEBERT, Guita Grin. A construção e a reconstrução da velhice: família, classe social e etnicidade. 
In: NERI, Anita Liberalesso; DEBERT, Guita Grin (Orgs.). Velhice e sociedade. Campinas: Papirus, 
1999, p. 63. 
66 THOMPSON et al. I don't feel old: the experience of later life. New York: Oxford University Press, 
1991. 
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tempo, e, portanto, sua relação com o mundo e com a sua própria história"67. 

Noutros termos, equivale a dizer que não é o homem que está no tempo, é o tempo 

que está no homem68. 

“Não há velhice e sim velhices. O envelhecimento deve ser 

considerado um processo tipicamente individual, existencial e subjetivo, cujas 

conseqüências ocorrem de forma diversa em cada sujeito”69. Está-se falando de 

heterogeneidade. O fator contemporâneo ou coetâneo, isto é, seja por identidade 

geracional, seja pela aproximação de idade, não significa que haja similitude na 

constituição física ou intelectual das pessoas, sobremaneira porque essa condição 

também varia de acordo com o seu modus vivendi. 

E, para reconhecer a preciosidade de uma pedra, é sabido que o 

interior deve brilhar mais intensamente que a superfície, esta ligeiramente opaca. A 

luz vem do seu âmago, qual a pessoa que atingiu o apogeu da idade, acumulando 

um cabedal de conhecimentos, experiências e capacidades.  

 

1.2.3 O engaste: por uma delimitação conceitual e discursiva 

Este item é reservado à parte da jóia em que se crava a pedra, ou 

melhor, onde e como as muitas variações do tema velhice se fixam. Dir-se-á também 

do encaixe adequado à matéria, como tratada neste trabalho.   

 
67 BEAUVOIR, Simone de. A velhice. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990, p. 15.  
68 MARTINS, Joel. Não somos chronos, somos kairós. Revista Kairós, São Paulo, Educ (PUC/SP), 
ano 1, 1998, p. 11.  
69 BRAGA, Pérola Melissa V. Direitos do idoso. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 41. 
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Norberto Bobbio70 fotografa essa fase sob três diferentes 

perspectivas: a velhice cronológica ou censitária, a velhice burocrática e a velhice 

psicológica ou subjetiva. A primeira é generalizadora e meramente formal, 

desvencilhada de quaisquer considerações ou características pessoais; a segunda 

autoriza o enquadramento para aquisição de direitos e benefícios, como a 

aposentadoria ou o atendimento prioritário em órgãos públicos, reservas de assentos 

nos transportes coletivos, isenção ou descontos em tarifas etc.; a última, e mais 

complexa, refere-se ao tempo que cada pessoa leva para sentir-se velha, uma 

mutação qualitativa do tempo ou o 'tempo kairológico' dos gregos, que se opõe à sua 

representação vulgar, a de um continuum pontual e homogêneo: a cronologia71. 

Rubem Alves transporta dos gregos os dois conceitos de tempo: o que se mede 

pelas batidas do relógio, cujo pêndulo oscila numa absoluta indiferença à vida 

(chronos), e o que se mede pelas batidas do coração (kairós)72.    

Para Simone de Beauvoir, “a velhice é o que acontece às pessoas 

que ficam velhas; impossível encerrar essa pluralidade de experiências num 

conceito”73, "ela assume uma multiplicidade de aspectos, irredutíveis uns aos 

outros"74. Assim é que há o envelhecimento cronológico, como o instituído pelo 

Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.745/03), segundo o qual é idoso aquele que tem idade 

igual ou superior a 60 anos; existe o envelhecimento biológico, que é o processo 

gradual e progressivo que atinge todos os seres vivos; dá-se o envelhecimento 

psicossocial quando o ser humano apresenta modificações afetivas e cognitivas, 

 
70 BOBBIO, Norberto. O tempo da memória: de senectute e outros escritos autobiográficos. Trad. 
Daniela Versiani. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997, p. 18. 
71 MARTINS, Rui Cunha. O nome da alma: "memória", por hipótese. In: GAUER, Ruth M. Chittó. A 
qualidade do tempo: para além das aparências históricas. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 27. 
72 ALVES, Rubem. As cores do crepúsculo: a estética do envelhecer. Campinas: Papirus, 2001, p. 
67. 
73 BEAUVOIR, Simone de. A velhice. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994, p. 345.  
74 Ibidem, p. 17. 
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comprometendo sua relação com os outros; ocorre, ainda, o envelhecimento 

funcional, quando se necessita da colaboração de outras pessoas para 

desempenhar atividades básicas; além do envelhecimento sócio-econômico, 

determinado pela aposentadoria.  

Essas, entre tantas outras, são conceituações propostas a partir de 

delimitações circunscritas às áreas do conhecimento em que elas serão manejadas, 

tendo em vista que “a transformação do envelhecimento em objeto do saber 

científico põe em jogo múltiplas dimensões: do desgaste fisiológico e do 

prolongamento da vida ao desequilíbrio demográfico e ao custo financeiro das 

políticas sociais”75.  

Para o desenvolvimento deste trabalho, versado na incrustação do 

direito do idoso no ordenamento jurídico brasileiro, será adotado o critério 

cronológico com base legal no Estatuto do Idoso, e, portanto, será compreendida a 

velhice como a fase da vida humana iniciada a partir dos 60 anos de idade. 

Em sítio de trabalho jurídico-científico, o rigor metodológico 

recomenda a máxima nitidez do objeto de estudo. Por isso, faz-se oportuno 

esclarecer qual plataforma discursiva será utilizada aqui. 

Há na atualidade, fundamentalmente, dois ângulos de contemplar o 

envelhecimento, da ótica da gerontologia social. O primeiro reflete o estado de 

precariedade e abandono a que o velho é relegado. A crítica a esse modelo sustenta 

que ele, ainda que não pretenda fazê-lo, reforça os estereótipos da velhice como um 

período de retraimento, uma condição de dependência e passividade que legitima as 
 

75 DEBERT, Guita Grin. A antropologia e o estudo dos grupos e das categorias de idade. In: 
BARROS, Myriam Moraes Lins de (Org.). Velhice ou terceira idade?: estudos antropológicos sobre 
identidade, memória e política. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2003, p. 65. 
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políticas públicas baseadas na visão do idoso como doente, incapaz, isolado, 

desamparado76. A problemática da repercussão do envelhecimento populacional 

sobre o desenvolvimento social e econômico ressaltou as representações negativas, 

reestigmatizando os idosos, uma vez que estariam apenas se beneficiando do 

sistema econômico, sem com ele contribuir, e também como minoria à qual se 

destinariam recursos, em detrimento de outros grupos tão ou mais vulneráveis.     

O segundo ângulo apresenta o idoso como um ser ativo, capaz de 

responder aos desafios do cotidiano, reinventando sua história de modo a rejeitar os 

estereótipos da velhice. O segmento denominado 'terceira idade', por exemplo, 

propõe e assume uma imagem mais positiva, "associada em grande parte às 

possibilidades de converter a aposentadoria num platô infinitamente extenso de 

consumo ativo e agradável"77, com a disponibilidade de novos recursos que 

proporcionam às pessoas desfrutarem plenamente a sua 'maturidade prolongada'. O 

problema é que a radicalização desse ponto de vista pode significar uma forma de 

repúdio à idéia de velhice, desconsiderando a idade como um marcador pertinente, 

além de, mesmo sem pretender, fazer eco aos discursos dirigidos às pessoas idosas 

como um novo e imenso mercado de consumo, vendendo a falsa idéia que a velhice 

pode ser eternamente protelada, mediante a adoção de estilos de vida e formas de 

consumo adequadas78. 

Por uma posição, importa considerar, em primeiro lugar, a 

constituição plural da nossa sociedade. A pluralidade humana tem dois lados: o da 

igualdade e o da diferença. É a paradoxal pluralidade de seres singulares, como 

 
76 DEBERT, Guita Grin. A construção e a reconstrução da velhice: família, classe social e etnicidade. 
In: NERI, Anita Liberalesso; DEBERT, Guita Grin. Velhice e sociedade. Campinas: Papirus, 1999, p. 
43.  
77 Ibidem, p.26. 
78 Ibidem, p. 26. 
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afirma Hannah Arendt79, para quem ação e discurso são os modos pelos quais os 

seres humanos se comunicam uns com os outros, e são também as posturas que 

melhor traduzem a singularidade de cada ser humano.   

Não fossem iguais, os homens seriam incapazes de compreender-

se entre si e aos seus ancestrais, e de preparar o mundo para as gerações futuras, 

prevendo as vicissitudes que poderiam comprometer a continuidade da espécie. Não 

fossem diferentes, eles não precisariam recorrer ao discurso ou à ação para 

comunicar suas necessidades recíprocas e imediatas.80  

Em primeiro lugar, a postura ora adotada ignora estereótipos, e o 

faz em menção ao princípio jurídico da igualdade formal. A lei e as políticas públicas 

voltadas à proteção do idoso devem contemplar a todos os que estejam inseridos no 

marco legal de 60 anos ou mais, indistintamente. Velhice implica vulnerabilidade, e, 

conquanto esta seja variável, é certo que, não fosse entendida como própria da 

condição humana e conseqüência inevitável – exceto pela morte – do ciclo biológico, 

não mereceria a tutela especial da lei. 

Em segundo lugar, reconhecida a pluralidade da nossa constituição 

social, é preciso conjugar à isonomia perante a lei o postulado da igualdade 

substancial, que orienta e promove a redução das desigualdades. Os dois princípios 

assinalados, ou as duas artérias de um mesmo princípio, estão gravados na tábua 

axiológica aposta na Constituição Federal, impondo-se como condição a ser 

observada por todo o ordenamento jurídico brasileiro. Sendo assim, a proposição 

formulada é que as manifestações legais e as políticas públicas de criação e 

 
79 ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 188.  
80 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos 
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 76. 
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execução de programas sociais possam responder tanto às demandas daqueles que 

buscam o envelhecimento ativo, como também tentem atender às necessidades dos 

que vivem segregados, em situação de pauperização ou miséria, trazida ou 

agravada pelo avanço da idade. 

 

1.3 Longevidade: a maior conquista do século XX, o grande desafio 

do século XXI 

O envelhecimento da população, fenômeno de dimensão global, 

pode ser pensado como o grande mérito da humanidade por seu labor científico e 

tecnológico empreendido no século que acaba de cerrar as cortinas. Mas, como toda 

conquista, deve ser encarado pela sua ambivalência. Triunfar é também somar 

responsabilidades. E os encargos devidos em conta desse progresso são, 

naturalmente, proporcionais à sua grandeza. 

Jamais foram encontrados esqueletos pré-históricos de pessoas 

com mais de 50 anos. A expectativa de vida do homem em 99% do tempo que 

habitamos este planeta foi de 30 anos81. Cuida-se, portanto, de aventura sem 

precedentes e inexcogitável por nossos antecessores, potencializada para operar 

transformações cirúrgicas nos circuitos social, econômico e político, nos sistemas de 

valores, nos arranjos familiares, e tanto mais em que possa resvalar.  

A esperança de vida ao nascer tem superado as projeções feitas a 

respeito, resultando no crescimento de toda a extensão que compreende os idosos – 

 
81 SCHIRRMACHER, Frank. A revolução dos idosos: o que muda no mundo com o aumento da 
população mais velha. Trad. Maria do Carmo Ventura Wollny. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 12. 
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grupo etário que abrange um intervalo de aproximadamente 30 anos. Segundo a 

publicação anual (2004) da revista alemã Spiegel, os primeiros milionários vitalícios 

aparecerão em breve - na idade de 114 anos uma pessoa terá vivido um milhão de 

horas82.  

De acordo com o ranking da ONU, o Brasil ocupa posições 

desconcertantes no cenário mundial, sendo o 82.º em esperança de vida ao nascer, 

e o 99.º em mortalidade infantil. Por outro lado, segundo a pesquisa Tábua da Vida 

200483, divulgada no dia 01/12/2005 pelo IBGE, o indicador de expectativa de vida 

do brasileiro ficou acima do calculado em 2003, que era de 71,3 anos, passando a 

71,7 anos (71 anos, 8 meses e 12 dias). Ao longo de 24 anos, entre 1980 e 2004, a 

esperança de vida ao nascer incrementou-se, em média, 5 meses a cada ano.  

Conseqüência direta é que os idosos já representam quase 10% da 

população brasileira, conforme dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios), divulgados pelo IBGE, em 25.11.200584. O percentual de pessoas com 

60 anos ou mais passou de 6,4%, em 1981, para 9,8%, em 2004. A pesquisa 

também apresenta uma proporção de seis idosos para cada cinco crianças com 

menos de cinco anos.      

Ainda outro ângulo. A população brasileira em 1950 era de 50 

milhões de pessoas. Estima-se que no ano de 2020 ela passará dos 250 milhões, 

tendo quintuplicado. Pois bem, dos 50 milhões de brasileiros de 1950, 2 milhões e 

100 mil eram idosos. Em 2020, prevê-se que homens e mulheres com mais de 60 

 
82 SCHIRRMACHER, Frank. A revolução dos idosos: o que muda no mundo com o aumento da 
população mais velha. Trad. Maria do Carmo Ventura Wollny. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 7. 
83 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tábuas completas de mortalidade – 2004. IBGE. 
Disponível na Internet: http:// www.ibge.gov.br. Acesso em 01 dez. 2005. 
84 Ibidem. 
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anos totalizarão 33 milhões. Logo, enquanto em sete décadas a população terá 

quintuplicado, o número de idosos será quase 16 vezes maior.85

Acrescente-se que outra projeção da estrutura etária do Brasil em 

2020 revela que haverá, então, mais mulheres com idade igual ou superior a 65 

anos que qualquer outro segmento. Isso decorre de uma situação de mortalidade 

diferencial por sexo que prevalece há muito na sociedade brasileira.86 A diferença na 

expectativa de vida é, hoje, de 7,6 anos a mais para a mulher, sobremodo em razão 

da maior incidência das chamadas 'mortes evitáveis' (decorrentes de violência e 

acidentes) entre os homens.87

As estatísticas populacionais registram cada vez menos 

nascimentos, e muitos recordes de tempo de vida. Com a crescente diminuição nas 

taxas de fecundidade, a dinâmica dos povos será marcada pela morte e não mais 

pelo nascimento. 

E o homem, nesse contexto, terá que lidar com a nova realidade: a 

soma dos seus anos de vida, contando a infância, a juventude, a maturidade, é só 

metade do que pode viver. O que fazer com esse bônus? O inusitado prolongamento 

da vida pode vir a comprometer toda uma situação existencial? O que fazer com os 

cerca de 50 anos que nunca foram previstos no seu programa de sobrevivência?  O 

questionamento remete, súbito, ao mito Sísifo, ao qual se atribui a proeza de 

enganar e aprisionar a morte, de forma que por muito tempo ninguém mais morreu 

no mundo. Por tal audácia, foi severamente castigado por Plutão, que o condenou 

 
85 MÁXIMO, João. Retratos de outono. Rio de Janeiro: Sextante, 1999, p. 12. 
86 BERQUÓ, Elza. Considerações sobre o envelhecimento da população no Brasil. In: NERI, Anita 
Liberalesso; DEBERT, Guita Grin (Orgs.). Velhice e Sociedade. Campinas: Papirus, 2004, p. 14. 
87 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tábuas completas de mortalidade – 2004. IBGE. 
Disponível na Internet: http:// www.ibge.gov.br. Acesso em 01 dez. 2005. 
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ad eternum a rolar montanha acima uma enorme pedra, que sempre lhe escapa das 

mãos ao chegar ao cume; ele, então, desce correndo pela encosta, para retomar a 

pedra e recomeçar sua tarefa sem fim e sem objetivo.88

Parece claro que a questão extrapola a responsabilidade e o senso 

individual, devendo ser tratada por seu caráter eminentemente coletivo e por quem 

investido de poder público. Bobbio previne: "Mais velhos e mais anos de velhice: 

multipliquemos os dois números e obteremos a cifra que revela a excepcional 

gravidade do problema"89. 

Peter Peterson, que foi Ministro da Economia nos EUA durante o 

governo Nixon, escreveu um artigo que foi publicado em 1999 na Foreign Affairs90, 

até hoje lido como manifesto de um mundo em envelhecimento, dizendo que, das 

conversas que teve com chefes de Estado das grandes potências econômicas, 

podia afirmar que eles sabiam exatamente quais as tendências demográficas 

assustadoras que estão se anunciando, mas pareciam estar paralisados. 

Com base em temores matematicamente justificáveis, a Assembléia 

Mundial das Nações Unidas sobre o Envelhecimento, realizada em 2002 na cidade 

de Madri, resultou num Segundo Plano de Ação para o Envelhecimento, que 

recomendou a maior inserção da questão na agenda das políticas públicas dos 

países em desenvolvimento, e incentivou uma mudança na percepção do 

envelhecimento populacional e do papel do idoso na sociedade.91    

 
88 CIVITA, Victor (Ed.). Mitologia. São Paulo: Abril Cultura, 1973, p. 102-103.   
89 BOBBIO, Norberto. O tempo da memória: de senectute e outros escritos autobiográficos. Rio de 
Janeiro: Campus, 1997, p. 25. 
90 PETERSON, Peter. The global aging crisis. Foreign Affairs, New York, v. 78, n. 1 jan./feb. 1999. 
91 CAMARANO, Ana Amélia; PASINATO, Maria Tereza. Introdução. In: CAMARANO, Ana Amélia 
(Org.). Os novos idosos brasileiros: muito além dos 60? Brasília: IPEA, 2004, p. 1. 
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O contingente de idosos na população brasileira é feito de 

substância homogênea e complexa, composta por pessoas cujas idades estão 

distribuídas num intervalo que excede 30 anos, e que experimentaram trajetórias de 

vida muito diferenciadas.  

Vivenciaram grandes transformações com a queda da mortalidade materna 
e experimentaram, agora, a queda da mortalidade nas idades avançadas. 
São os sobreviventes da mortalidade infantil por doenças infecto-
contagiosas, por neoplasias malignas e doenças cardiovasculares na meia-
idade. Essa sobrevivência ocorreu de forma diferenciada no território 
brasileiro, entre grupos sociais, raciais.92

 
 

Mas isto lhes é comum: pertencem a uma geração biológica que 

triunfou, conquistou tempo de vida. E, embora cientes da gama de 

responsabilidades que traz essa sorte - contrariando uma sentença já célebre da 

recente ficção literária de José Saramago 93 –, tal sorte é, sim, melhor que a morte. 

Envelhecer, afinal, é o oposto de morrer. E a humanidade deve mostrar-se capaz de 

festejar a vitória da vida, mostrando boa disposição para enfrentar os desafios que 

lhe forem lançados. 

E, para o desfecho deste ponto, reservou-se o que parece de mais 

especial porque lê o avatar da longevidade humana como a ponte mais caudalosa já 

erigida, unindo dois pontos tão remotos da História. Eis, à guisa de epílogo: 

Há alguns anos visitei o centenário Ernst Jünger na cidade de Wilflinglen. 
Jünger era considerado então uma lenda viva, ou melhor dizendo: uma 
lenda petrificada. O escritor, nascido em Heidelberg em 1895, vira tudo e 
sobrevivera a tudo. Com bem mais de 90 anos, ele se deitava todas as 
manhãs numa banheira com água gelada, escrevia seu diário e suas 
cartas, lia, meditava, fazia longos passeios e vivia uma vida que despertava 
a curiosidade de muitos, porque todos acreditavam que esse homem 
descobrira a fonte da juventude em suas caminhadas pelo século.  

 
92 CAMARANO, Ana Amélia; PASINATO, Maria Tereza. Introdução. In: CAMARANO, Ana Amélia 
(Org.). Os novos idosos brasileiros: muito além dos 60? Brasília: IPEA, 2004, p. 10.  
93 No seu último romance, lançado em novembro de 2005, Saramago elege como protagonista a 
morte, que, magoada porque os seres humanos tanto a detestam, resolve mostrar o quanto são 
ingratos, e entra em greve. A sentença referida, muitas vezes repetida ao longo do livro diz: "Melhor a 
morte, senhor primeiro-ministro, melhor a morte que tal sorte". SARAMAGO, José. As intermitências 
da morte. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.  
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Um dia, esse último cavaleiro medieval quase centenário contou que 
sempre que toca em uma criancinha ou em um bebê tem cada vez uma 
sensação mais forte de estar fechando um círculo quase sobrenatural que 
faz as épocas vacilarem. "Imagine uma mulher muito velha de 100 anos 
que tenha me acariciado em meu berço, como estou acariciando esse 
bebê. Meu corpo está unindo nesse momento duas gerações, uma que 
nasceu praticamente na véspera da Revolução Francesa e a outra que tem 
uma boa probabilidade de viver o século XXII". Naquela manhã um pouco 
nublada em frente do castelo de Stauffenberg, as mãos de Jünger 
abarcaram os anos de 1790 até 2100.94

 

1.4 Perfil: a geração 60 faz 60 anos 

Era, então, 1967. Os Beatles produziam o primeiro disco conceitual 

do mundo95. Nele, uma balada lembrando um fox antigo, acompanhada por uma 

suave clarineta, violinos e sinos tocando. A composição era de John Lennon e Paul 

McCartney: When I'm sixty-four (em inglês, as pessoas não têm 64 anos; elas 'são' 

64 anos). Na sua pacata velhice imaginária, havia passeios dominicais e jardins 

sendo plantados, e eles perguntavam se ainda poderiam ser úteis, consertando um 

fusível ou tricotando um suéter perto da lareira: 

I could be handy, mending a fuse 
When your lights have gone 
You can knit a sweater by the fireside 
Sunday mornings go for a ride 
Doing the garden, digging the weeds 
Who could ask for more 
Will you still need me, will you still feed me 
When I'm sixty-four. 
 
 

Aqueles artistas que, sóem dizer, 'mudaram o mundo', não foram 

visionários quando compuseram essa letra, simplesmente porque ninguém previu 

 
94 SCHIRRMACHER, Frank. A revolução dos idosos: o que muda no mundo com o aumento da 
população mais velha. Trad. Maria do Carmo Ventura Wollny. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 22-
23. 
95 Traduzindo: Eu poderia ser útil, consertando um fusível/ Quando suas luzes apagarem/ Você 
poderia me tricotar um suéter perto da lareira/ Nas manhãs de domingo iremos dar uma volta/ 
Fazendo o jardim, cavando a erva daninha/ Quem poderia pedir por mais?/ Você ainda irá precisar de 
mim, ainda irá me alimentar/ Quando eu estiver com 64?. BEATLES, The. When I'm sixty-four. In: 
Sargent peppers lonely heart's club band. São Paulo: EMI, 1988. Faixa 9. 
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que aquela geração iria tão longe. Aliás, sequer se acreditava que apenas dois anos 

à frente o homem chegaria à lua. 

A 'Geração 60' é feita dos filhos da guerra e do imediato pós-guerra, 

estes últimos chamados 'baby boomers':  

Nascidos na sociedade da afluência que caracterizou o pós-guerra europeu 
e norte-americano, foram beneficiados pelo crescimento do Welfare State, 
pela expansão do sistema educacional e entraram para o mercado de 
trabalho nos anos 60, um período de pleno emprego. Foi a primeira 
geração massivamente exposta à televisão e à cultura de consumo e como 
é uma coorte grande, do ponto de vista numérico, acabou por se 
transformar em um amplo mercado consumidor de bens e de serviços. Seu 
avanço em cada uma das etapas da vida correspondeu à divulgação de 
imagens de que essas etapas poderiam ser vividas de maneiras 
inteiramente inovadoras. Assim, uma poderosa cultura jovem, formadora de 
gostos e novos estilos de vida (os teenagers, os rock'n roll), antecedeu a 
transição desta coorte geracional para a vida adulta; transição essa que foi 
prorrogada em fase de educação superior e ativismo político de oposição, 
com os movimentos de contracultura, de feminismo etc.96  

 
 

A primeira safra de idosos alfabetizados em termos tecnológicos 

está começando agora. Computador, Internet, celular, a era digital foi construída por 

essas pessoas que hoje se aproximam ou acabam de atingir a raia dos 60 anos. E, 

como beneficiários da tecnociência97 fomentada pela sua geração, dispõem de cada 

vez mais recursos concebidos para um mundo em envelhecimento.     

A marca indelével da 'Geração 60': seu valor e seu vigor, extraídos 

de uma irresignação própria de quem sabia que lhe cumpria mudar o curso. Eles 

reinventaram a política, a moral, a estética. Foram proeminentes no universo 

intelectual, no campo das artes e cultura em geral, desbravaram sítios insondáveis 

do conhecimento.  

Os anos 60 do século XX constituem um século dentro do século. Foram 

 
96 DEBERT, Guita Grin. A reinvenção da velhice: socialização e processos de reprivatização do 
envelhecimento. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 2004, p. 240. 
97 Expressão cara a Gilles Lipovetsky. FORBES, Jorge; REALE JÚNIOR, Miguel; FERRAZ JÚNIOR, 
Tercio Sampaio. A invenção do futuro: um debate sobre a pós-modernidade e a hipermodernidade. 
Barueri: Manole, 2005, passim.  
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de tal intensidade e abrangência as transformações comportamentais, 
ideológicas e culturais ali operadas que seus efeitos morais e psicossociais 
marcaram as gerações seguintes e continuam em plena vigência, 
desafiando artistas, pensadores e estudiosos em geral. [...] Uma década 
insepulta a pairar como espectro na memória de um dos séculos mais 
densos e movimentados da história humana.98

 
 

No Brasil, a década é bem lembrada pelo cinema novo, pelo 

tropicalismo, as músicas de protesto, os festivais da canção, o teatro metendo o 

dedo nas feridas sociais. Mas é também referida com repugno pelo golpe militar de 

64, e pelo desfecho trágico, o dezembro de 68 em que foi editado o famigerado AI-5. 

Uma geração vibrante, que lutou contra a tortura, a favor da anistia, pelas 'Diretas 

já!'; que capitaneou a Assembléia Nacional Constituinte, dando ao Brasil em 1988 

uma Constituição cuja alma atende pelo nome Democracia.  

Esse é o retrato da geração que faz 60 anos conservando o viço 

espiritual que tinha nos anos 60, e que não perdeu o sentido da indignação – mola 

propulsora da civilização. Eles sonharam o futuro e revolucionaram a idade.  

 

 

 

 

 

 

 

 
98 FABIANO, Ruy. O testamento de uma geração. Estadão, São Paulo, Caderno 2, p. D7, de 9 out. 
2004. 

  



CAPÍTULO 2  
O CONTORNO CONSTITUCIONAL DO TEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

O tempo de saber que alguns erros caíram, e a raiz 
da vida ficou mais forte e os naufrágios  

não cortaram essa ligação subterrânea entre homens e coisas:  
que os objetos continuam, e a trepidação incessante  

não desfigurou o rosto dos homens; 
que somos todos irmãos, insisto. 

 
Em minha falta de recursos para dominar o fim,  

entretanto me sinta grande, tamanho de criança, tamanho de 
torre, 

tamanho da hora, que se vai acumulando século após século  
e causa vertigem, 

tamanho de qualquer João, pois somos todos irmãos. 
 
 

 
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

Os últimos dias 
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2.1 O idoso como sujeito de direito especial ou identificado 

É nas Constituições que são gravados os direitos fundamentais do 

homem, que delas se valem para repelir ameaça ou lesão aos seus direitos 

primordiais. A Constituição Federal de 1988 incorporou muitos dos direitos 

reconhecidos mundialmente, ao longo do tempo, como essenciais à dignidade da 

pessoa humana. Dentre eles, vê-se um conjunto de normas destinadas à proteção 

da pessoa idosa, identificando-a como novo sujeito de direito99. 

Antes mesmo de promulgada a Constituição de 1998, o Brasil já 

firmara vários documentos internacionais, que tocavam direta ou indiretamente na 

questão da proteção à velhice. São exemplos deles: a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem (1948), a Declaração de Estocolmo (1972), as Convenções n.º 

26, 36 e 37 da OIT, a Recomendação n.º 67 da OIT, o Plano de Ação Internacional 

sobre o Envelhecimento, aprovado pela Assembléia Mundial sobre o 

Envelhecimento e convertido em documento da ONU pela Assembléia Geral, na 

Resolução n.º 37/51, de dezembro de 1982.  

Tais documentos têm força de norma de direito positivo no 

ordenamento brasileiro, à égide do art. 5.º, § 2.º, da Constituição Federal, segundo o 

qual os direitos e garantias nela expressos não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte. Sem esquecer, ainda, quanto à regência 

das relações internacionais do Brasil, que se impõe a observância do art. 4.º, II e IX: 

a prevalência dos direitos humanos e a cooperação entre os povos para o progresso 

 
99 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 
1992, p. 62-63.  
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da humanidade.  

A Constituição Federal de 1988 instaurou uma nova ordem, 

alicerçada na primazia da dignidade da pessoa humana, importando sobremodo o 

seu desenvolvimento e realização. A postura assumida pelo legislador constituinte 

não descurou de assentar a tábua axiológica definidora do sistema, consubstanciada 

na prioridade conferida à cidadania e à dignidade da pessoa humana (art. 1.º, I e III), 

fundamentos da República, como Estado Democrático de Direito, e na adoção dos 

princípios da igualdade substancial (art. 3.º, III) e da isonomia formal (art. 5.º, § 2.º). 

Como observa Paulo Roberto Barbosa Ramos100, não deve passar 

despercebida a importância dessa configuração constitucional para o segmento dos 

idosos. Isso porque a velhice é estigmatizada na sociedade brasileira, de maneira 

que se fixou no pensamento subjacente da coletividade que, ao chegarem a essa 

fase do ciclo biológico, as pessoas devem abdicar dos seus direitos, como se a 

idade lhes acarretasse a perda da condição humana. A incorporação dessa idéia 

tende a produzir uma conseqüência seriíssima, a apatia política dos idosos. Por isso, 

a afirmação de que a República fundamenta-se na cidadania e na dignidade da 

pessoa humana orienta a atuação do Estado e da sociedade civil, no sentido de 

negar que os direitos prescrevem com a idade. 

Na seqüência, o art. 3.º da Constituição Federal elege, dentre os 

objetivos fundamentais da República, a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos, sem 

qualquer tipo de preconceito, inclusive com relação à idade. A concreção desses 

objetivos fundamentais somente é viável a par de um diagnóstico sobre a real 
 

100 RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. Fundamentos constitucionais do direito à velhice. 
Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2002, passim. 
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situação dos idosos no Brasil. Não se pode combater a desigualdade sem conhecer 

os desníveis, e esse conhecimento deve servir para implementar políticas públicas 

diferenciadas, a fim de assegurar os direitos fundamentais dos quais são credores 

todos os homens.  

O art. 5.º da Constituição enuncia o princípio da isonomia formal ou 

igualdade perante a lei. Esse princípio, tradicionalmente interpretado como mandado 

de igualdade na aplicação da lei101, não deve ser lido isoladamente, sob pena de ser 

considerado imprestável a atingir o fim almejado. Apenas "não privilegiar nem 

discriminar"102 pouco adianta. Por isso, a adoção normativa do princípio aristotélico 

da igualdade substancial, que prevê a necessidade de tratar as pessoas, quando 

desiguais, em conformidade com a sua desigualdade. A leitura do princípio 

constitucional da igualdade deve conjugar os artigos 3.º, III, e 5.º, caput, para uma 

significação plena. 

Uma vez que igualdade pressupõe não-discriminação, o inciso XLI 

do art. 5.º vem em reforço à garantia constitucional, preconizando que a lei punirá 

qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 

Montada a base principiológica constitucional da proteção ao idoso, 

que se diga dos dispositivos em que o constituinte nomeou o idoso como sujeito de 

direito especial103, fazendo-lhe menção expressa.  

No Título VIII (Da ordem social), o Capítulo II (Da seguridade social) 

 
101 LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado. Trad. V. Fradera. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 520. 
102 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos 
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 86. 
103 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 
825. 
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contempla o idoso com o direito à previdência e à assistência social. Aliás, a 

introdução do conceito de seguridade social foi uma das grandes inovações da 

Constituição Federal de 1988, assim compreendido como "um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas à saúde, à 

previdência e à assistência social".104 Esse tripé integra o rol dos direitos sociais (art. 

6.º), sendo que a assistência restringe-se aos desamparados.  

A previdência, que é o direito social de ser amparado em razão de a 

pessoa haver contribuído para ser assistida nos momentos de dificuldade, é tratada 

nos artigos 201 e 202. É de ressaltar-se que esses dispositivos não têm mais a 

redação original. Eles foram profundamente alterados pela Emenda Constitucional 

n.º 20, que mudou os critérios de aposentadoria, tornando o regime de caráter 

contributivo, e fixando idades mínimas para obtenção do benefício, com o fim de 

reduzir o números de beneficiários e, com isso, reequilibrar as contas públicas. 

O art. 201 (reformado pela Emenda Constitucional n.º 20) 

estabelece que a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que prescrevem 

o equilíbrio financeiro e atuarial, atendendo, nos termos da lei, à cobertura do evento 

'idade avançada' (inciso I), inclusive.       

A assistência social é devida a quem dela necessitar, por não ter 

contribuído para o sistema previdenciário, assegurado o benefício mensal de um 

salário mínimo105.  Está prevista no art. 203, que se refere duas vezes aos idosos: 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

 
104 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 2001, p. 636. 
105 Somente os idosos a partir de 65 anos podem requerer o benefício, nos termos dos artigos 2.º, V, 
da Lei n.º 8.742/93 (LOAS), e 34 da Lei n.º 10.741 (Estatuto do Idoso). 
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independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: 

I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 

[...] 

V – a garantia de um salário mínimo 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 a lei 
dispuser. (grifou-se) 

 

 Diante da inserção da proteção ao idoso nessas duas disposições, 

em que pese o deslize do constituinte, que deixou de referi-lo expressamente no art. 

6.º, é fácil inferir que ela foi considerada pelo constituinte como um direito social.        

O Capítulo intitulado 'Da família, da criança, do adolescente e do 

idoso' preceitua o dever de amparo: 

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.  

§ 1.º Os programas de amparo aos idosos serão executados 
preferencialmente em seus lares 

§  2.º Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade nos transportes 
coletivos urbanos. 

 

A Constituição impôs o dever de amparar o idoso à família, à 

sociedade e ao Estado. Esse modelo de compartilhamento de responsabilidades é 

inédito no ordenamento brasileiro, e chama atenção por sua configuração 

democrática. Cuida-se de norma programática, complementada pela legislação 

infraconstitucional, notadamente o Estatuto do Idoso. Mas daqueles comandos já se 

percebe a composição dos papéis: a família ampara os mais velhos, oferecendo 

amor filial, acompanhamento pessoal, alimentos, respeito familiar; a sociedade deve 

propiciar transporte gratuito, acesso facilitado aos locais públicos, atendimento 
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prioritário etc.; o Estado acode mediante a prestação de assistência financeira e 

promoção de políticas públicas. Quanto à participação das pessoas idosas na 

comunidade, quer-se estimular o convívio social, tão importante para a efetivação do 

princípio da dignidade, e evitar o isolamento, que gera apatia e finda, no mais das 

vezes, por comprometer a integridade física e psicológica do idoso. 

O § 1.º do art. 230 determina que os programas de amparo aos 

idosos serão executados preferencialmente em seus lares, registrando uma 

tendência atual de desestimular a hospitalização, o asilamento e outras formas de 

retirada do idoso do ambiente doméstico. Isso porque a Constituição elegeu a 

família como locus indispensável ao desenvolvimento e realização da pessoa, e 

"para concretizar os interesses de cada pessoa humana, especialmente os mais 

débeis (criança e idoso), é imputado à família o dever de assegurá-los (arts. 227, 

caput, e 230)"106. 

A previsão do § 2.º, de gratuidade no transporte coletivo urbano aos 

maiores de 65 anos, segue uma tendência garantista de direitos, promovendo 

sobremaneira o princípio da igualdade substancial. O legislador amparou o 

segmento de idosos inseridos na camada mais carente da população, oportunizando 

o acesso à educação, ao lazer, ao trabalho e à saúde, o que implica lhes 

proporcionar bem-estar pessoal, social e econômico, além de inclusão social e 

participação na vida comunitária. Afora oferecer essa proteção diferenciada, para 

compensar as desigualdades existentes, a concessão do direito à gratuidade no 

transporte público aos maiores de 65 anos visou a efetiva participação dessas 

pessoas na sociedade, assegurando-lhes condições de mobilidade e o exercício de 
 

106 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Entidades familiares constitucionalizadas: para além do numerus clausus. 
Jus Navigandi, Teresina, a. 6, n. 53, jan. 2002. Disponível na Internet: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2552>. Acesso em 18 set. 2003. 
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seus direitos básicos.107  

 

2.2 Os fins dos princípios: igualdade e solidariedade realizando a 

dignidade da pessoa idosa 

A par de definições variadas na doutrina, mas que têm uma 

orientação comum, quadra definir princípio, singelamente, como o enunciado 

normativo lato, que funciona na solução de problemas e orientação de 

comportamentos, e tem esquema de formulação abstrata, resolvido mediante um 

procedimento de redução a uma unidade da multiplicidade de fatos extraídos da vida 

real.108

Como o próprio nome indica, os princípios são idéias germinais; são 

normas prima facie sem um remate, flexíveis e suscetíveis de complementação. 

Alexy109 vê nos princípios mandados de otimização, pois ordenam que se realize 

algo na melhor medida possível, podendo ser cumprido em diversos graus; é uma 

busca do ótimo.    

Os princípios são normas de cepa especial, têm uma estrutura 

deôntica, já que estabelecem juízos de dever ser, mas não se confundem com as 

regras porque estas podem ser simplesmente cumpridas ou descumpridas. Eles são 

"normas que recepcionam valores, cujo grau de concreção varia segundo os 

 
107 PINHEIRO, Rossana Campos Cavalcanti. Comentário ao art. 39. In: PINHEIROS, Naide Maria 
(Coord.). Estatuto do Idoso comentado. Campinas: LZN, 2006, p. 256.  
108 LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado. Trad. V. Fradera. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 315. 
109 ALEXY, Robert. Sistema jurídico, princípios jurídicos y razón práctica. Doxa, 1988, n. 5, p. 143 
apud LORENZETTI, Ricardo Luis. Ibidem, p. 316. 
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sistemas jurídicos, os períodos históricos e a relação com as regras"110.   

No ordenamento jurídico brasileiro vigente, o princípio capaz de 

conferir unidade valorativa e sistemática é o da dignidade da pessoa humana. A 

Constituição Federal de 1988 elevou esse princípio a fundamento da República, 

assegurando-lhe uma posição topográfica ambivalente: ele se mantém no topo do 

ordenamento, mas se esparge por todo o texto constitucional – e, via de 

conseqüência, por todo o ordenamento jurídico. São direitos independentes, e, ao 

mesmo tempo, instâncias da dignidade da pessoa humana, formando o amplo 

espectro por ela abarcado.111    

Passou-se a tutelar a pessoa em sua dimensão ontológica, e o 

ponto de confluência dessa tutela é o princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, em cujo cerne se encontram a igualdade e a solidariedade112.  

Segundo Cláudia Lima Marques, solidariedade é o vínculo 

recíproco em um grupo; é a consciência de pertencer ao mesmo fim, à mesma 

causa, ao mesmo interesse, ao mesmo grupo, apesar da independência de cada um 

de seus participantes. Do ponto de vista moral, é relação de responsabilidade, de 

apoio, é adesão a um objetivo, projeto ou interesse compartilhado. "No meio do 

caminho entre o interesse centrado em si (egoísmus) e o interesse centrado no outro 

(altruísmus) está a solidariedade"113. É também, ao lado da realização dos direitos 

 
110 LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado. Trad. V. Fradera. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 317. 
111 ALVES, Gláucia Correa Retamozo Barcelos. Sobre a dignidade da pessoa. In: MARTINS-COSTA, 
Judith (Org.). A reconstrução do direito privado: reflexos dos princípios, diretrizes e direitos 
fundamentais constitucionais no direito privado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 
226. 
112 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos 
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, passim. 
113 MARQUES, Cláudia Lima. Solidariedade na doença e na morte: sobre a necessidade de “ações 
afirmativas” em contratos de planos de saúde e de planos funerários frente ao consumidor idoso. In: 
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humanos, a grande metanarrativa do direito pós-moderno.114  

O texto constitucional apregoa, como um dos objetivos da 

República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, tendo por finalidade, inclusive, a redução das desigualdades sociais (art. 

3.º, I e III). Ao fazê-lo, conclama os Poderes a uma atuação promocional, voltada 

para a igualdade substancial, vedados os preconceitos de qualquer espécie. Os 

princípios constitucionais contêm os valores ético-jurídicos fornecidos pela 

democracia, e consoante estatui a Lei Maior, a configuração do Estado Democrático 

de Direito funda-se na dignidade humana, na igualdade substancial e a na 

solidariedade social.  

A expressa referência feita na Constituição à solidariedade 

estabelece em nosso ordenamento um princípio jurídico inovador, que está sendo 

implementado pelo legislador ordinário. A própria edição de um estatuto para o 

idoso, assim como outros diplomas do gênero, tem esse significado. No entanto, 

como alerta Maria Celina Bodin de Moraes, esse princípio deve ser levado em conta 

não só no momento da elaboração de leis ordinárias e na execução de políticas 

públicas, mas também na interpretação e aplicação do direito, por seus operadores e 

demais destinatários.115 Há que prevalecer uma ética reconstrutiva, uma dogmática 

renovada e uma interpretação protetiva ao sujeito especial.116  

O idoso foi identificado constitucionalmente como pessoa a ser 
 

SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 186. 
114 Ibidem, p. 186. 
115 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos 
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 111.  
116 MARQUES, Cláudia Lima. Solidariedade na doença e na morte: sobre a necessidade de “ações 
afirmativas” em contratos de planos de saúde e de planos funerários frente ao consumidor idoso. In: 
SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 187. 
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protegida de forma especial, e o Estatuto do Idoso surge como necessária 

concretização do princípio da igualdade, da procura de uma igualdade material para 

um sujeito dotado de especificidades que o distinguem. É ação positiva do Estado-

legislador, a guiar também a ação do Estado-executivo e do Estado-juiz.117  

"Pretende-se hoje, ou melhor, exige-se, que nos ajudemos, 

mutuamente, a conservar nossa humanidade".118 Trata-se do exercício conjugado 

dos princípios da solidariedade e da igualdade, voltados para a realização do pleno 

e livre desenvolvimento da pessoa idosa.  Fique registrado o auspicioso convite de 

Luiz Edson Fachin: "Bem vindo a esse olhar em torno, vértice que se quer integrador 

e enriquecedor para celebrar, no plural e no diverso, as possibilidades de uma 

comunhão".119

 

 

 

 

 

 

 

 
117 MARQUES, Cláudia Lima. Solidariedade na doença e na morte: sobre a necessidade de “ações 
afirmativas” em contratos de planos de saúde e de planos funerários frente ao consumidor idoso. In: 
SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 187. 
118 MORAES, Maria Celina Bodin de. Op. cit., p. 75.  
119 FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 329. 

  



CAPÍTULO 3  
O ESTATUTO DO IDOSO COMO MICROSSISTEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ah o crepúsculo, o cair da noite, o acender das luzes nas grandes cidades   
   E a mão de mistério que abafa o bulício,   

   E o cansaço de tudo em nós que nos corrompe   
   Para uma sensação exacta e precisa e activa da Vida! 
Que inquietação profunda, que desejo de outras coisas,   

   Que nem são países, nem momentos, nem vidas,   
   Que desejo talvez de outros modos de estados de alma   

   Humedece interiormente o instante lento e longínquo!   
   Um horror sonâmbulo entre luzes que se acendem,   

   Um pavor terno e líquido, encostado às esquinas   
   Como um mendigo de sensações impossíveis   

   Que não sabe quem lhas possa dar ...   
     Cruza as mãos sobre o joelho, ó companheira que eu não tenho nem quero ter.   

  Cruza as mãos sobre o joelho e olha-me em silêncio   
  A esta hora em que eu não posso ver que tu me olhas,   

  Olha-me em silêncio e em segredo e pergunta a ti própria   
  — Tu que me conheces — quem eu sou... 

 

 

ÁLVARO DE CAMPOS 
Dois excertos de odes 
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3.1 Premissas metodológicas para a afirmação do Estatuto do 

Idoso como um microssistema 

Os microssistemas jurídicos são universos normativos 

multidisciplinares, instituídos para atender determinada demanda setorial. Gravitam 

sobre o seu núcleo temático tanto o direito substantivo quanto o direito adjetivo; 

instituem tipos penais, procedimentos administrativos, políticas públicas, e até 

mesmo regras de interpretação.  

Conquanto se situem na órbita do direito privado - por tratarem, em 

geral, de relações estabelecidas entre particulares, ou entre o particular e o Estado, 

em condições paritárias -, são sistemas ambivalentes. Transitam com desenvoltura 

pelo direito público, com o qual se conectam principalmente por meio dos direitos 

fundamentais estatuídos na Constituição da República e neles reproduzidos. São 

sistemas abertos, fazendo uso da modelagem das cláusulas gerais e dos princípios 

que positivam valores. Atuam formando intersecções com as demais leis 

infraconstitucionais que dispõem sobre a matéria-fonte, verificando-se uma influência 

recíproca e dinâmica. 

Mais se dirá sobre a estrutura dos microssistemas no capítulo 6, 

quanto ao seu surgimento como reação à crise formal e à ruptura paradigmática por 

que passou o direito privado, ora em reconstrução. Por agora, cumpre dar 

sustentação à hipótese de que o Estatuto do Idoso é um novo microssistema inserto 

no ordenamento jurídico brasileiro, isso com base nas premissas metodológicas a 

seguir aplicadas.     
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3.1.1 Multidisciplinaridade 

O microssistema do idoso se erige, assinalando uma tendência 

legislativa iniciada na década de 70, que utiliza instrumentos legais mais dinâmicos e 

versáteis, lançando mão de “minicodificações multidisciplinares, congregando temas 

interdependentes que não conseguem estar subordinados ao campo exclusivo do 

direito civil”120.  

Verifica-se, em primeiro lugar, que o Estatuto do Idoso, dentro do 

seu âmbito temático de incidência, qual seja, a regulação dos direitos assegurados 

às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos (art. 1.º), dispõe sobre uma 

multiplicidade de disciplinas, a saber:  

1) Positiva os direitos fundamentais da pessoa idosa. O art. 2.º 

fixa uma série de princípios, introduzidos pela redundante assertiva de que "o idoso 

goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana", absolutamente 

dispensável em função do princípio da isonomia formal estatuído na Constituição. 

Em seguida, institui regime de proteção integral, assegurando aos idosos "por lei ou 

por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua 

saúde física mental, e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 

condições de liberdade e dignidade". Depois, vêm expressos na lei os direitos: à vida 

(artigos 8.º e 9.º); à liberdade, ao respeito e à dignidade (art. 10); à alimentação 

(artigos 11 e 14); à saúde (art. 15); à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer (art. 

20); ao exercício de atividade profissional (art. 26); à previdência social (artigos 29 a 

32); à assistência social (art. 34); à habitação (art. 37); ao transporte (artigos 39 a 

 
120 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Constitucionalização do direito civil. Jus Navigandi, Teresina, a. 3, n. 33, 
jul. 1999.  Disponível na Internet: http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.aspd=507. Acesso em 05 mai. 
2003.    

  

http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.aspd=507
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42).  

2) Institui obrigações para a família, a comunidade, a sociedade 

e o Poder Público, com absoluta prioridade, para assegurar ao idoso, a 

efetivação das pretensões jurídicas já destacadas, acrescentados os direitos à 

cidadania e à convivência familiar e comunitária (art. 3.º).  

3) Prescreve normas de prevenção contra qualquer tipo de 

negligência, discriminação, violência, opressão, e todo atentado aos direitos do 

idoso, cominando responsabilidade à pessoa física ou jurídica que não observar o 

mandamento legal (artigos 4.º e 5.º). 

4) Institui para todo cidadão o dever de comunicar à autoridade 

competente qualquer forma de violação ao estatuto, que tenha testemunhado ou 

tomado conhecimento, e atribui aos Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito 

Federal e Municipais do Idoso o dever de zelar pelo cumprimento dos direitos 

nele definidos (artigos 6.º e 7.º).  

5) Constitui o direito ao envelhecimento como direito da 

personalidade, e sua proteção como um direito social (art. 8.º). 

6) Dispõe sobre as medidas de proteção aplicáveis ao idoso 

sempre que os direitos inscritos no estatuto 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 da sua própria condição (artigos 

43 a 45). 

7) Estabelece a política de atendimento ao idoso, a ser 
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implementada por meio de conjunto articulado de ações governamentais e não-

governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tendo 

como linhas de ação (artigos 46 e 47): a) as políticas sociais básicas previstas na Lei 

n.º 8.842/94 (Política Nacional do Idoso), distribuídas em sete áreas: I – promoção e 

assistência social; II – saúde; III – educação; IV – trabalho e previdência social; V – 

habitação e urbanismo; VI – justiça; VII – cultura, esporte e lazer; b) ações supletivas 

de iniciativa pública e privada; c) serviços especiais de prevenção e atendimento aos 

idosos que foram vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade 

e opressão; identificação e localização de parentes; atendimento jurídico 

institucionalizado a ser prestado aos hipossuficientes, pelo Poder Judiciário, 

Procuradorias Jurídicas, OAB etc.; campanhas de mobilização da opinião pública, 

convocando os diversos segmentos da sociedade no atendimento do idoso – e.g., as 

campanhas de vacinação -. 

8) Regulamenta a constituição, a atividade e a fiscalização das 

entidades de atendimento ao idoso, bem como enuncia as infrações 

administrativas por ela praticáveis, fixando as correspondentes sanções; estabelece 

procedimentos para apuração administrativa de infração às normas de proteção ao 

idoso e de apuração judicial de irregularidades em entidade de atendimento (artigos 

48 a 68). 

9) Dispõe sobre o acesso à Justiça. Aqui, o legislador sugere a 

criação de varas especializadas, nas Justiças comum e especial, em matéria 

trabalhista, cível, penal, nos serviços da Justiça eleitoral etc., para atendimento 

exclusivo do idoso (art. 70). Além disso, assegura a prioridade na tramitação dos 

processos e procedimentos no âmbito do Poder Judiciário, da Administração Pública 
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– inclusive, das empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras 

-, pelas Defensorias Públicas e serviços da Assistência Judiciária (art. 71).  

10) Comete ao Ministério Público competências específicas no 

trato com os direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e 

individuais homogêneos do idoso (artigos 73, 74 e 78 a 93). Prevê, ainda, a 

obrigatoriedade da intervenção do órgão ministerial como fiscal da lei, quando não 

atuar como parte no processo, sendo que a falta da respectiva intervenção acarreta 

nulidade absoluta, por tratar-se de matéria de ordem pública (artigos 75 a 77). 

11) Tipifica penalmente condutas lesivas ao idoso (artigos 95 a 

109). 

 

3.1.2 Linguagem setorial 

Nas leis que congregam os microssistemas, que também costumam 

receber o nome de 'estatuto' ou 'código', nota-se uma alteração substancial na 

linguagem empregada pelo legislador, que passa a ser menos jurídica e mais 

setorial.  

Lorenzetti observa que isso ocorre muitas vezes sob protesto de 

juristas, alegando acarretar-lhes dificuldades na interpretação, e vai de encontro 

justamente à idéia kelseniana, segundo a qual as normas jurídicas têm como 

destinatários imediatos aqueles que são encarregados de aplicá-las. Mas o autor faz 

o contrapeso com o argumento de Bobbio, de que se torna difícil pensar que um 

regulamento sobre o trânsito de estrada seja feito para os guardas rodoviários e até 
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mesmo para os juízes, e não para os automobilistas.121

Os jargões jurídicos dão lugar a expressões peculiares à matéria-

tema do microssistema. À medida que o idioma vai agregando termos do cotidiano, 

colhidos da mutante realidade social, nada mais natural que as novas situações 

jurídicas, sempre mais especializadas, sejam absorvidas pela técnica legislativa.122  

Assim é que se encontram no Estatuto do Idoso expressões afeitas 

ao linguajar próprio do setor, como: gerontologia123, geriatria124, entidades de longa 

permanência125, casa-lar126 etc.  

 

3.1.3 Lei de objetivos concretos e a função promocional do direito 

Outra inovação na técnica legislativa aplicada aos microssistemas é 

que se tratam de leis que definem objetivos concretos. Uma legislação traçada sob 

metas, indo muito além da mera garantia de fixar regras estáveis para os negócios.  

 
121 LORENZETTI, Ricardo. Fundamentos do direito privado. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1998, p. 58. 
122 TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e a Constituição: premissas 
para uma reforma legislativa. In: Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 4.  
123 Ciência que estuda o envelhecimento humano, em todos os seus aspectos, fisiológicos, 
psicológicos e sociais. SÁ, Jeanete Liasch Martins de. Gerontologia e interdisciplinaridade: 
fundamentos epistemológicos. In: NERI, Anita Liberalesso; DEBERT, Guita Grin (Orgs.). Velhice e 
sociedade. Campinas: Papirus, 2004, p. 225. 
124 Ciência médica que cuida das pessoas idosas, aplica-se ao domínio das patologias; pode ser 
considerada como parte da gerontologia. Ibidem, p. 225. 
125 Estabelecimentos que recepcionam idosos, em caráter duradouro, que podem ser centros de 
saúde, clínicas de repouso, asilos etc. 
126 Residência que abriga pessoas num ambiente menor, doméstico familiar. Pode ser uma família, 
acolhendo apenas um idoso, ou uma pousada de pequeno porte com vários idosos nela vivendo, com 
permissão para cobrar pelos serviços. Nos termos do art. 4., III, do Decreto n. 1.948/96, é “residência, 
em sistema participativo, cedida por instituições públicas ou privadas, destinada a idosos detentores 
de renda insuficiente para sua manutenção e sem família”. MARTINEZ, Wladimir Novaes. 
Comentários ao Estatuto do Idoso. São Paulo: LTr, 2004, p. 90. 
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Como infere Tepedino127, o legislador deixa de atuar de maneira 

genérica e neutra, mediante suportes fáticos considerados como estruturas formais e 

abstratas, para definir os objetivos da política legislativa, o que veio a ser a tônica do 

Estado social. É na 'função promocional do direito', expressão cunhada por 

Bobbio128, que se traduz o novo papel assumido pelo legislador. 

Para além de coibir comportamentos indesejados – os atos ilícitos -, em 
atuação repressiva, age através de leis de incentivo, propõe vantagens ao 
destinatário da norma jurídica, quer mediante financiamentos subsidiados, 
quer mediante a redução de impostos, taxas ou tarifas públicas; para com 
isso atingir objetivos propostos por tais leis, as chamadas leis-incentivo, 
com finalidades específicas.129

 
 

Nesse sentido, colhem-se vários exemplos do Estatuto do Idoso: o 

art. 28, III, prevê que o Poder Público deve criar e estimular programas de estímulo 

às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho; o art. 25 anuncia o 

incentivo, patrocínio e apoio do Poder Público às universidades da terceira idade, 

corporativas ou não, com co-patrocínio na edição de livros ou periódicos; o art. 36 

determina que o acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou 

núcleo familiar, caracteriza dependência econômica, o que se reverte 

particularmente em dedução no Imposto de Renda. 

  

3.1.4 O debate entre o legislador e a sociedade 

Os microssistemas também se caracterizam por serem obra do 

debate entre o legislador e a sociedade, representada pelos grupos interessados, 

 
127 TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e a Constituição: premissas 
para uma reforma legislativa. In: Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 5. 
128 BOBBIO, Norberto. Dalla struttura alla funzione: nuovi studi di teoria del diritto. Milano: Ed. di 
Comunità, 1977, passim.   
129 TEPEDINO, Gustavo. Op. cit., p. 9.  
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que negociam e municiam o legislador, buscando a aprovação de normas que 

melhor atendam as demandas específicas, setoriais. Esse traço distingue 

nitidamente esta forma contratual de legislar daquela envergada pelo legislador do 

Código Civil, que elabora a norma em caráter geral e abstrato, com base no cidadão 

comum130. 

Conforme a exposição feita no item 1.2.1.2, a elevação dos idosos 

à condição de sujeitos de direitos especiais ou identificados deveu-se à pressão que 

exerceram, ao enunciar e formular publicamente suas demandas.  

A proteção ao idoso é uma reivindicação da sociedade desde a 

década de 70. A primeira vez que o assunto foi discutido no Brasil foi em 1976, por 

ocasião do I Seminário Nacional de Estratégias de Políticas para o Idoso, promovido 

pelo Ministério da Previdência e Ação Social, realizado em Brasília.131  

O reconhecimento veio, enfim, com a Constituição Federal de 1988, 

mas somente em 1994 foi implantada a Política Nacional do Idoso, por meio da Lei 

n.º 8.842, editada sob marcação cerrada da sociedade civil, e fortemente 

influenciada pelo extenso rol de recomendações contidas no documento "Políticas 

para a terceira idade nos anos 90", elaborado pela Associação Nacional de 

Gerontologia - ANG.132 E finalmente, em 2003, promulgou-se o Estatuto do Idoso, 

cujo processo legislativo contou com a participação ativa das associações, dos 

sindicatos, e notadamente dos Conselhos Federal, Estaduais e Municipais do Idoso.  

 

 
130 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 10.  
131 PEREIRA, Dayse Maria de Andrade Costa. O Ministério Público e a proteção ao idoso como direito 
de personalidade. In: Livro de teses do 13.º congresso nacional do Ministério Público: O 
Ministério Público social. 3 v. Curitiba: Associação Paranaense do Ministério Público, 1999, p. 265. 
132 Ibidem, p. 265. 
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3.1.5 A narrativa declaratória e o uso de cláusulas gerais 

A técnica legislativa aplicada na cultura jurídica moderna, que 

concebeu os monossistemas engessados nos códigos, diverge em muito da 

empreendida pelo legislador dos microssistemas, um artífice desta era que se 

convencionou chamar de pós-modernidade, à falta de outra designação que lhe 

vestisse à medida.  

A narrativa que embala a feitura de normas, na cultura jurídica pós-

moderna, caracteriza-se acentuadamente por descrever valores, bem mais do que 

instituir deveres133. Lorenzetti faz referência a essa "mutação que desarticula o 

esquema kelseniano sobre a norma hipotética e a noção de sanção"134. É como 

também observa Cláudia Lima Marques: 

Haveria um novo método de elaborar normas legais, não normas para 
regular condutas, mas normas que narram seus objetivos, seus princípios, 
suas finalidades, positivando os objetivos do legislador no microssistema 
de forma a auxiliar na interpretação teleológica e no efeito útil das 
normas.135

 
 

Bem assim se apresenta o Estatuto do Idoso. Conquanto a lei traga 

dispositivos constitutivos de direitos, sua nuclearidade é eminentemente declaratória. 

Comentando os preceitos contidos no Título I – Disposições Preliminares (artigos 1.º 
 

133 Erik Jayme refletindo sobre a expressão da cultura pós-moderna, traça paralelo entre as belas 
artes e o direito, destacando o aspecto da narratividade: "Les beaux-arts sont retournés à la peinture 
figurative. L'architecture ne se limite plus à démontrer la fonction de la construction technique; elle 
cherche à signaler des valeurs humaines. Les edifices font allusion à l'histoire, ils contiennnent des 
parties descriptives qui racontent les faits de la vie humaine. Le porteur de la narration est de nouveau 
la façade du bâtiment à laquelle les architectes concerne le droit, nous notons un phénomène 
particulier: l'emergence des 'normes narrative'. C'est normes n'obligent pas, elles décrivent des 
valeurs". JAYME, Erik. Cour General de Droit International Privé. Recueil des Cours. Academie de 
Droit international. t. 251. The Hague-Boston-London: Martinus Nijhoff Publishers, 1997, p. 36-37 
apud TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e a Constituição: premissas 
para uma reforma legislativa. In: Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 7. 
134 LORENZETTI, Ricardo. Fundamentos do direito privado. Trad. V. Fradera. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1998, p. 59.   
135 MARQUES, Cláudia Lima. A crise científica do direito na pós-modernidade e seus reflexos na 
pesquisa. Original inédito apud TEPEDINO, Gustavo. Op. cit., p. 11.   
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a 7.º), e no Título II – Dos Direitos Fundamentais (artigos 8.º a 42), Martinez chama 

atenção para o nítido animus declaratório dos redatores, que semeiam regras de 

direito na esperança de um dia colherem-lhe os frutos.136

No que toca à técnica interpretativa, outra sensível mudança é 

detectada. O legislador de outrora utilizava a regulação casuística, também 

chamada de "regulamentação técnica por fattispecie", que previa as situações-tipo 

pormenorizadamente e sob moldura. Judith Martins-Costa observa que essa técnica 

provoca um efeito imediato no momento da aplicação/interpretação do texto legal. 

"É que, em face da tipificação de condutas que promove, pouca hesitação haverá 

do intérprete para determinar o seu sentido e alcance, podendo aplicar a norma 

mediante o processo mental conhecido como 'subsunção'".137 Mas a autora 

prossegue ponderando que esse mesmo caráter de determinação ou tipicidade, 

próprio da casuística, é apontado como, talvez, o principal fator de decrepitude da 

estrutura codificada. Por legarem ao intérprete uma operação simplificada, quase 

automática, as disposições tipificadas evidenciam a presunção do legislador de 

abarcar toda sorte de problemas, como se a realidade social fosse aprisionável e 

refratária.138

Por seu turno, o legislador do microssistema vem adotando o 

modelo hermenêutico das cláusulas gerais139, do que também fez uso o legislador 

 
136 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comentários ao Estatuto do Idoso. São Paulo: LTr, 2004, p.  
137 MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. O direito privado como um "sistema em construção": as 
cláusulas gerais no projeto do Código Civil brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, a. 4, n. 41, mai. 2000. 
Disponível na Internet: http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=513. Acesso em 01 jul. 2003. 
138 Ibidem. 
139 As cláusulas gerais constituem uma técnica legislativa característica da segunda metade deste 
século, época na qual o modo de legislar casuisticamente, tão caro ao movimento codificatório do 
século passado - que queria a lei "clara, uniforme e precisa", como na célebre dicção voltaireana - foi 
radicalmente transformado, por forma a assumir a lei características de concreção e individualidade 
que, até então, eram peculiares aos negócios privados. Tem-se hoje não mais a lei como kanon 
abstrato e geral de certas ações, mas como resposta a específicos e determinados problemas da 
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do Código Civil de 2002. Calçam como luvas na concepção contemporânea de 

sistema relativamente aberto – que viabiliza a introdução de novas hipóteses sem, 

contudo, dispersar-se – e móvel – porque marcado pelo dinamismo entre as 

hipóteses que contempla nas suas várias partes -. Couto e Silva140 aduz que o 

direito exige o assentamento de um núcleo valorativo e de uma técnica 

relativamente unitária ou comum, entre os vários conjuntos normativos que o 

compõem, sob pena de incompreensibilidade absoluta e inaplicabilidade dos 

valores e diretivas constitucionais  no direito privado. Aí emerge a função mais 

relevante das cláusulas gerais: elas possibilitam ao intérprete operar a integração 

intra-sistêmica – mobilidade interna das disposições contidas no corpo do estatuto -, 

e inter-sistêmica – trânsito de conceitos e valores entre a Constituição, o Código 

 
vida cotidiana. [...] o seu enunciado, ao invés de traçar punctualmente a hipótese e as suas 
conseqüências, é desenhado como uma vaga moldura, permitindo, pela vagueza semântica que 
caracteriza os seus termos, a incorporação de princípios, diretrizes e máximas de conduta 
originalmente estrangeiros ao corpus codificado, do que resulta, mediante a atividade de concreção 
destes princípios, diretrizes e máximas de conduta, a constante formulação de novas normas. [...] às 
cláusulas gerais é assinalada a vantagem da mobilidade, proporcionada pela intencional imprecisão 
dos termos da fattispecie que contém, pelo que é afastado o risco do imobilismo porquanto é 
utilizado em grau mínimo o princípio da tipicidade. [...] Dotadas que são de grande abertura 
semântica, não pretendem as cláusulas gerais dar, previamente, resposta a todos os problemas da 
realidade, uma vez que essas respostas são progressivamente construídas pela jurisprudência. Na 
verdade, por nada regulamentarem de modo completo e exaustivo, atuam tecnicamente como 
metanormas, cujo objetivo é enviar o juiz para critérios aplicativos determináveis ou em outros 
espaços do sistema ou através de variáveis tipologias sociais, dos usos e costumes objetivamente 
vigorantes em determinada ambiência social. Em razão destas características esta técnica permite 
capturar, em uma mesma hipótese, uma ampla variedade de casos cujas características específicas 
serão formadas por via jurisprudencial, e não legal. [...] Considerada, pois, do ponto de vista da 
técnica legislativa, a cláusula geral constitui uma disposição normativa que utiliza, no seu enunciado, 
uma linguagem de tessitura intencionalmente "aberta", "fluida" ou "vaga", caracterizando-se pela 
ampla extensão do seu campo semântico. Esta disposição é dirigida ao juiz de modo a conferir-lhe 
um mandato (ou competência) para que, à vista dos casos concretos, crie, complemente ou 
desenvolva normas jurídicas, mediante o reenvio para elementos cuja concretização pode estar fora 
do sistema; estes elementos, contudo, fundamentarão a decisão, motivo pelo qual não só resta 
assegurado o controle racional da sentença como, reiterados no tempo fundamentos idênticos, será 
viabilizada, através do recorte da ratio decidendi, a ressistematização destes elementos, 
originariamente extra-sistemáticos, no interior do ordenamento jurídico. [...] É, portanto, o aplicador 
da lei, direcionado pela cláusula geral a formar normas de decisão, vinculadas à concretização de 
um valor, de uma diretiva ou de um padrão social, assim reconhecido como arquétipo exemplar da 
experiência social concreta. MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. O direito privado como um 
"sistema em construção": as cláusulas gerais no projeto do Código Civil brasileiro. Jus Navigandi, 
Teresina, a. 4, n. 41, mai. 2000. Disponível na Internet: http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp? 
id=513. Acesso em 01 jul. 2003.    
140 COUTO E SILVA, Clóvis. O direito civil brasileiro em perspectiva histórica e visão de futuro. 
Revista Ajuris, n. 40, Porto Alegre, 1987, p. 128 apud MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. Ibidem. 
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Civil, o Estatuto do Idoso e as demais leis ordinárias a ele conectadas por remissão 

nuclear.   

É que, em razão da potencial variabilidade do seu significado, estas (as 
cláusulas gerais) permitem o permanente e dialético fluir de princípios e 
conceitos entre esses corpos normativos, evitando não só a danosa 
construção de paredes internas no sistema, considerado em sua 
globalidade, quanto a necessidade de a eficácia da Constituição no Direito 
Privado depender da decisão do legislador do dia. Com efeito, em 
alargado campo de matérias – notadamente os ligados à tutela dos 
direitos da personalidade e à funcionalização de certos direitos 
subjetivos -, a concreção das cláusulas gerais insertas no Código Civil 
com base na jurisprudência constitucional acerca dos direitos 
fundamentais evita os malefícios da inflação legislativa, de modo que, ao 
surgimento de cada problema novo, não deva, necessariamente, 
corresponder nova emissão legislativa. (grifou-se)141

 
  

Este modo de legislar facilita a migração dos princípios da 

Constituição para o ordenamento privado, sabendo-se do esmaecimento da visão 

seccionada das esferas dos direitos público e privado, que consistem, antes, em 

duas perspectivas ordenadoras da experiência jurídica, distintas, mas 

substancialmente complementares. É a 'dialética da complementaridade', em lugar 

da 'dialética da polaridade', proposição que se colhe do magistério de Miguel 

Reale142.  

O Estatuto do Idoso colige alguns exemplares de cláusula geral, 

como se verá da análise que segue: 

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. (grifou-
se) 

 
  

Do artigo supra transcrito, infere-se uma série de conceitos latos, 

que embora possam ser determináveis, jamais poderiam explicitar a gama de 
 

141 MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. O direito privado como um "sistema em construção": as 
cláusulas gerais no projeto do Código Civil brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, a. 4, n. 41, mai. 2000. 
Disponível na Internet: http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=513. Acesso em 01 jul. 2003. 
142 REALE, Miguel. Fontes e modelos do direito: para um novo paradigma hermenêutico. São Paulo: 
Saraiva, 1994 apud MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. Ibidem. 
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situações-tipo possíveis de serem abrangidas por eles. A fattispecie deve ser 

completada em face da efetiva conduta anti-social perpetrada, e mediante a 

graduação das conseqüências cabíveis à hipótese.  

Com efeito, é dever do aplicador estatuir o significado do 

enunciado, a cada caso, devendo percorrer o ciclo do reenvio, para ir buscar em 

outras normas do sistema ou em valores e padrões extra-sistêmicos os elementos 

que venham a preencher e especificar a moldura vagamente esboçada na cláusula 

geral. Esses elementos não são necessariamente jurídicos; podem vir diretamente 

da esfera social, econômica ou moral. A concreção desses elementos, completando 

a fattispecie, será endereçada à jurisprudência, formando catálogos progressivos, 

que poderão variar em função da dinâmica social.143

Bem assim, o art. 10, que impõe ao Estado e à sociedade o dever 

de "assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito, a dignidade, como pessoa 

humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantido na 

Constituição e nas leis". Cabe um infinito de possibilidades dentro desse preceito, 

que paradoxalmente se dilata em função dos parágrafos: 

§ 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; 

 
143 Um valor moral ou um determinado padrão de comportamento assim reconhecido como vinculante 
no mundo extrajurídico e retirado da prática da sociedade civil, se considerado por si só, não é, por 
evidente, norma juridicamente aplicável. Contudo, mediado pela fonte jurisprudencial, constituirá o 
conteúdo - e, portanto, o critério de aplicabilidade - dos modelos previstos nas cláusulas gerais (fonte 
legislativa). É que a experiência jurídica, entendida em sua globalidade, da prática cotidiana à 
legislação, à sentença e às elaborações científicas, traduz estes temas para a específica instância do 
jurídico, de modo a torná-los efetivos na ordem prática. E são justamente as cláusulas gerais, em 
razão de sua peculiar estrutura, a categoria formal que permite a sua constante e flexível tradução. 
MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. O direito privado como um "sistema em construção": as 
cláusulas gerais no projeto do Código Civil brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, a. 4, n. 41, mai. 2000. 
Disponível na Internet: http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=513. Acesso em 01 jul. 2003. 
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III – crença e culto religioso; 

IV – prática de esportes e de diversões; 

V – participação na vida familiar e comunitária; 

VI – participação na vida política, na forma da lei; 

VII – faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. 

§ 2.º. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade 
física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da 
identidade, da autonomia, de valores, idéias e crenças, dos espaços e 
dos objetos pessoais.             

§ 3.º. É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-a a salvo 
de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório 
ou constrangedor. (grifou-se) 

 

O legislador contemporâneo, consciencioso, reconhece a sua 

incapacidade de regular o sem-número de situações e relações multifacetárias nas 

quais se insere o sujeito de direito, em razão da velocidade com que o mundo 

evolui. Em mãos de intérpretes hábeis, que enxergam nas cláusulas gerais normas 

jurídicas aplicáveis direta e imediatamente aos casos concretos, e não apenas 

cláusulas de intenção144, é técnica que oxigena o sistema e evita o obsoletismo. 

 

3.2 O direito personalíssimo ao envelhecimento, e sua proteção 

como direito social 

Os direitos da personalidade são direitos subjetivos não-

patrimoniais, que não têm objeto econômico, e que são inatos e essenciais à 

realização da pessoa, notadamente, a pessoa humana. Disso resulta que eles se 

caracterizam por serem intransmissíveis, indisponíveis, irrenunciáveis, 

inexpropriáveis, imprescritíveis e vitalícios. 

Em seu atual estágio, a matéria tanto se situa no direito 

 
144 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 19. 
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constitucional, quanto no direito civil e na filosofia do direito. Na perspectiva do 

direito civil, os direitos da personalidade constituem o conjunto de direitos inatos da 

pessoa humana, que prevalecem sobre os demais direitos privados; já na ótica dos 

publicistas, eles são tratados como espécies do gênero direitos fundamentais.  

A evolução dos direitos da personalidade foi simultânea à dos 

direitos fundamentais, em busca de emancipação e afirmação da dignidade 

humana. No presente, ambos estão firmemente assentados em sistemas jurídicos 

positivos. A Constituição de 1988 reconheceu a tutela jurídica dos direitos da 

personalidade, e o Código Civil de 2002 dedicou-lhes um capítulo, no qual se 

encontram tipificados alguns deles.         

É corrente a discussão doutrinária sobre a tipicidade dos direitos 

da personalidade. Para a ala tradicional, eles hão de ser estritamente os previstos 

em tipos legais, e, portanto, tipos fechados. Como leciona Paulo Luiz Neto Lôbo, 

essa orientação restritiva também "decorre da concepção patrimonialista 

hegemônica das relações civis, preocupada com o crescimento de pretensões à 

tutela da pessoa, sem fundamento econômico"145.  

Há os que sustentam a existência de um direito geral da 

personalidade, ao qual se remeteriam todos os tipos previstos ou não no sistema 

jurídico. Essa fonte seria a cláusula geral de tutela da personalidade, que, na 

Constituição brasileira, encontra-se no art. 1.º, III, que proclama o princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana. 

Uma terceira vertente orienta-se pela tipicidade aberta dos direitos 

 
145 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Danos morais e direitos da personalidade. In: Revista Trimestral de 
Direito Civil, Rio de Janeiro, n. 6, abr./jun. 2001, p. 84. 
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da personalidade. "Os tipos previstos na Constituição Federal e na legislação civil 

são apenas enunciativos, não esgotando as situações suscetíveis de tutela jurídica 

à personalidade".146  

Dayse Maria de Andrade Costa Pereira147 foi pioneira ao afirmar a 

proteção à pessoa idosa como um direito da personalidade, baseando-se numa 

leitura subliminar da Constituição. Para ela, o direito da personalidade é algo 

essencialmente marcado por um fundamento ético que o justifique e imponha: 

O Direito da Personalidade é reconhecido à pessoa dentro de um 
ambiente de comunhão e solidariedade. E é essa comunhão, essa 
solidariedade que identificamos na CF de 1988, no Capítulo que trata Da 
Família, Da Criança, Do Adolescente e Do Idoso, dizem os arts. 229 e 
230 da CF/88: 

"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." 

"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."  

Claramente, identificamos que o legislador constituinte contemplou o 
Direito do Idoso como um Direito de Personalidade. Não só pela 
manifestação da pessoa humana em sua dignidade, mas principalmente 
por compreender que a personalidade se constrói através da integração, 
da comunhão e da solidariedade. Esses princípios se encontram 
claramente descritos nos dispositivos legais acima. (grifos da autora)148

 
O trabalho da autora que declarou o direito ao envelhecimento 

como direito da personalidade, a despeito da ausência de tipificação, findou por ser 

a inspiração para que se constituísse em disposição legal expressa.  

                                                 
146 O tipo, conquanto menos abstrato que o conceito, é dotado de certa abstração, pois se encontra 
em plano menos concreto que os fatos da vida. Os fatos concretos, que ocorrem na vida, para serem 
enquadrados em determinado tipo, necessitam de reconhecimento social, de uma certa tipicidade 
social. Desse modo, são apreensíveis pelo intérprete, reduzindo-se a juízo de valor subjetivo. LÔBO, 
Paulo Luiz Neto. Danos morais e direitos da personalidade. In: Revista Trimestral de Direito Civil, 
Rio de Janeiro, n. 6, abr./jun. 2001, p. 85.   
147 PEREIRA, Dayse Maria de Andrade Costa. O Ministério Público e a proteção ao idoso como direito 
de personalidade. In: Livro de teses do 13.º congresso nacional do Ministério Público: O 
Ministério Público social. 3 v. Curitiba: Associação Paranaense do Ministério Público, p. 263-273, 
1999. 
148 Ibidem, p. 268.  

  



 81
 

                                                

O art. 8.º do Estatuto do Idoso consagrou o direito ao 

envelhecimento como um direito da personalidade, e sua proteção como um direito 

social. Enquanto direito da personalidade, entende-se que é essencial ao 

desenvolvimento da pessoa e destinado a lhe resguardar a dignidade149. Quanto à 

sua proteção como um direito social, José Afonso da Silva ensina que os direitos 

sociais são direitos a prestações positivas estatais que possibilitam melhores 

condições de vida aos hipossuficientes, como meio de "realizar a igualização de 

situações sociais desiguais"150. Logo, nos termos do estatuto, o direito ao 

envelhecimento não prescreve somente que o Estado se abstenha de vilipendiá-lo:  

"simplesmente 'deixar envelhecer' não significa a promoção do bem comum, 

finalidade última do Estado. A este incumbe o desenvolvimento de políticas públicas 

voltadas à proteção do envelhecimento"151. Nesse sentido, é tarefa que não se 

dirige exclusivamente ao Poder Executivo, incumbindo aos três poderes do Estado 

brasileiro, e mais ao Ministério Público, no cumprimento de suas respectivas 

atribuições, darem efetividade ao mandamento legal. 

Já se viu que a proteção especial destinada à pessoa idosa funda-

se, mormente, no princípio da igualdade substancial e na idéia de que os direitos 

devem ser integralmente conferidos à pessoa, durante todas as fases da sua vida. 

Dessa forma, o fato de as pessoas idosas enfrentarem maiores adversidades no 

gozo de direitos – como o direito à educação, à saúde, ao lazer – não quer dizer 

que deles não sejam titulares. Dessa forma, combinados o princípio da igualdade 

(art. 5.º, caput, da Constituição Federal), o objetivo fundamental da República 

 
149 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de janeiro: Forense, 1977, p. 168. 
150 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 1992, p. 
258.  
151 BENEVIDES, David Costa. Comentário ao art. 8.º. In: PINHEIROS, Naide Maria (Coord.). Estatuto 
do Idoso comentado. Campinas: LZN, 2006, p. 48.  
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consistente na promoção do bem de todos, sem discriminação de idade (art. 3.º, IV, 

da Constituição Federal), e da proteção ao envelhecimento como um direito social 

(art. 8.º do Estatuto do Idoso), o Estado deve atuar a partir de um diagnóstico da 

realidade específica da população idosa, garantindo-lhe a possibilidade do exercício 

pleno dos seus direitos.  

Visto sob outro ângulo, a declaração do direito ao envelhecimento, 

que mais parece um corolário dos direitos à vida, à integridade física e psíquica, e à 

dignidade, vêm em reforço à garantia destes. Tornar-se velho é a própria expressão 

do direito à vida com dignidade e saúde, que deve ser garantida "até quando a 

natureza biológica indicar"152.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
152 RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. Fundamentos constitucionais do direito à velhice. 
Florianópolis: Letras contemporâneas, 2002, p. 49. 

  



CAPÍTULO 4  
O IDOSO NO DIREITO DE FAMÍLIA:  
TRAÇOS EM RELEVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse odor de tarde, quando começa o cansaço dos homens. 
Quando os pássaros têm uma voz mais longa, já de despedida. 

Declina o sol – esta é a notícia que a terra sente, na floresta e no arroio. 
Uma nova brisa percorre a murta e resvala na relva. 

Docemente perdem as flores sua esperança, o perfume, a memória. 
Todos os dias assim, neste caminho de auroras e crepúsculo. 

E então o odor da terra é uma exaltação de saudade, 
um suspiro de consolos, também, e o orvalho que as plantas formam, 

com seus íntimos sumos, de silenciosa confidência, 
parece igual à lagrima, 

e cada folha, nas árvores, 
é um outro rosto humano. 

 
 
 

CECÍLIA MEIRELES 
Oração ao tempo 
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4.1 A prestação de alimentos ao idoso 

O gregarismo é grande aliado da sobrevivência humana. E é a 

divisão dos encargos, na vida em sociedade, que permite ao homem a obtenção dos 

recursos que o mantêm vivo, pois, incompleto por natureza, somente quando 

agrupado, pode alcançar objetivos maiores.153

A vida em regime de interdependência é um fato, por isso o ônus da 

sobrevivência é distribuído à sociedade, que outorga ao Estado a promoção do bem 

dos cidadãos. Este, por sua vez, mostrando-se impossibilitado de desincumbir-se do 

encargo, transfere-o aos particulares, por meio do núcleo familiar, onde o vínculo de 

solidariedade é mais intenso e a comunidade de interesse mais significativa, o que 

leva os que pertencem ao mesmo grupo ao dever de recíproca assistência.154

Na linguagem romântica de Pelissier, como todos os homens são irmãos, 
cada um deve, segundo a lei natural, vir em auxílio do outro na sua miséria; 
mas esse dever de solidariedade é muito geral para ser consagrado pelo 
direito; assim sendo, não será senão em agrupamentos limitados, 
claramente definidos, que aquele dever de solidariedade dá nascimento a 
uma obrigação alimentar; o grupo mais restrito, aquele onde esta 
solidariedade é mais expressiva, é o agrupamento familiar; os membros de 
uma mesma família são unidos por vínculos de afeição e de interesses 
particularmente fortes. Acrescenta que, desse modo, em todos os tempos e 
em todos os lugares, o legislador consagrou esta obrigação de mútuo 
auxílio familiar, que se tornou obrigação alimentar típica.155

 
 

Arnoldo Wald acentua que a obrigação alimentar caracteriza a 

família moderna: "é uma manifestação da solidariedade econômica que existe em 

vida entre os membros que um mesmo grupo, substituindo a solidariedade política 

 
153 GARDIOLO, Ricardo César. Alimentos devidos pelos avós. Jus Navigandi, Teresina, a. 9, n. 833, 
14 out. 2005. Disponível na Internet: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7429. Acesso em 03 
jan. 2006.  
154 VIANA, Marco Aurélio S. Alimentos. Belo Horizonte: Del Rey, 1998 apud GONÇALVES, Marino 
Elígio. Alimentos entre parentes: uma reflexão aos artigos 396, 397 e 398 do Código Civil Brasileiro. 
Disponível na Internet: http://www.advogado.adv.br/artigos/2000/art15.htm. Acesso em 03 jan. 2006. 
155 CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 9. 
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de outrora"156. Analisando esse fenômeno contemporâneo, o autor aponta a 

assistência da família como o primeiro círculo de solidariedade, precedendo mesmo 

à solidariedade social que une os membros da coletividade, pois somente na falta da 

família é que o necessitado deve socorrer-se do Estado.157     

A obrigação de prestar 'alimentos' - que, em seu alargado potencial 

semântico, compreendem, além da acepção fisiológica, tudo mais necessário à 

manutenção pessoal: habitação, vestuário, cuidados médicos etc158 - pode ser 

definida como o encargo determinado a uma pessoa de fornecer a outra os meios 

necessários à satisfação das suas necessidades básicas, já que a finalidade dos 

alimentos é assegurar o direito à vida159. 

Em sua origem, a prestação alimentar era um officium pietatis, 

próximo da caridade, ou mesmo um dever de consciência160, em forma de preceito 

ético que recomenda o socorro recíproco entre os membros do grupo familiar 

quando presente a necessidade, providência que interessa a toda a sociedade. 

Como informa Roberto de Ruggiero: "tendo surgido primeiramente de um dever 

ético, um officium, confiado à pietas e às normas morais, é depois englobada no 

direito, que a eleva a obrigação jurídica e a mune de sanção"161. Tão imperiosa é a 

responsabilidade alimentar que o seu inadimplemento pode ensejar prisão civil (art. 

5.º, LXVII, da Constituição Federal). 

Do assento constitucional da matéria (artigo 230), extrai-se que o 
 

156 WALD, Arnoldo. O novo direito da família. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 43. 
157 Em sentido contrário, Henri Leon Mazeaud e Jean Mazeaud afirmam que a obrigação alimentar 
diminui por causa do sistema de seguridade social. MAZEAUD, Henri Leon et MAZEAUD, Jean. 
Lecciones de derecho civil. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-América, 1978, p. 134. v. 4.   
158 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 
273-274. v. 5. 
159 Ibidem, p. 44. 
160 CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 30. 
161 RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 32. v. 6. 
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dever de amparar os idosos, garantindo-lhes o direito à vida, é partilhado entre o 

Estado, a sociedade e a família. Deficiente, o Estado transferiu/dividiu a 

responsabilidade com o particular, justificando a obrigação alimentar ante o vínculo 

de parentesco e o princípio da solidariedade entre os membros da família. Daí o 

mandamento expresso no art. 229: "os pais têm o dever de assistir, criar e educar os 

filhos menores, e os filhos têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade".  

O Código Civil de 1916 fazia menção expressa e enfática ao dever 

de prestar alimentos ao idoso: 

Art. 399. São devidos os alimentos quando o parente, que os pretende, não 
tem bens, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e o de 
quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário para o 
próprio sustento. 

Parágrafo único. No caso de pais que, na velhice, carência ou 
enfermidade, ficaram sem condições de prover o próprio sustento, 
principalmente quando se despojaram de bens em favor da prole, cabe, 
sem perda de tempo e até em caráter provisional, aos filhos maiores e 
capazes, o dever de ajudá-los e ampará-los, com a obrigação irrenunciável 
de assistí-los e alimentá-los até o final de suas vidas. (grifou-se) 

      

O novo Código Civil não contém norma tratando expressamente de 

obrigação alimentar para com idosos, mas respondem por sua aplicação os 

seguintes dispositivos: 

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns 
aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível 
com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua 
educação. 

 
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem 
bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria 
manutenção, e aquele, de quem se reclama, pode fornecê-los, sem 
desfalque do necessário ao seu sustento. 

 
    

Viu-se, pois, que a obrigação alimentar se reveste de prestação 
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imposta por lei, "nascente naturalmente da solidariedade social que, no primeiro 

plano, grava as pessoas vinculadas pelas relações de família, sancionando a sua 

falta com medidas coercitivas"162.  

Portanto, por fundamento jurídico próprio, toda pessoa tem direito à 

subsistência. Àquela que não puder prover a sua própria, como a pessoa idosa com 

parca ou nenhuma renda, e na falta de parentes que lhe socorram, a sociedade 

deve propiciá-la, através de órgãos estatais ou entidades particulares, competindo 

ao Poder Público desenvolver a assistência social, estimular a seguridade, tomar as 

adequadas medidas defensivas.  

 

4.1.1 Os alimentos no Estatuto do Idoso 

O Estatuto do Idoso reservou o seu Capítulo III para tratar dos 

alimentos prestados à pessoa idosa, em observância ao princípio da proteção 

integral e do atendimento prioritário ao idoso, patenteando a preocupação do 

legislador com a facilitação do acesso ao pedido. Inaugurando-o, o art. 11 determina 

que "os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil", remetendo o 

fundamento e as normas gerais ao Código Civil, artigos 1.694 a 1.710, e à Lei de 

Alimentos (Lei n.º 5.478/68)163. Dessa forma, prescreveu a aplicação subsidiária 

 
162 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 
274. v. 5. 
163 A propósito, veja-se: "O Código Civil de 2002 unifica o tratamento da matéria a partir do artigo 
1.694, tratando dos alimentos devidos entre parentes, cônjuges e companheiros, ficando, com isso, 
ab-rogada toda a legislação anterior que contém regras de direito material sobre alimentos (não, é 
certo, a Lei 5.478/68, que sabidamente é um cânone processual). Logo, revogados estão, no ponto, 
não apenas o Código de 1916, como também a Lei 6.515/77 (quanto aos alimentos entre cônjuges na 
separação e divórcio) e a Lei 9.278/96 (quanto aos alimentos entre companheiros, sabido que, no 
particular, a Lei 8.971/94 já fora revogada por esta última). Decorrência disso é que todas as regras 
contidas, agora, no Subtítulo III (Dos Alimentos) do Código em vigor inequivocamente incidem na 
obrigação alimentar qualquer que seja sua origem (parentesco, matrimônio ou união estável). 
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daqueles diplomas à prestação de alimentos ao idoso. Os artigos seguintes do 

Estatuto, como se verá, aportam um novo mecanismo que passa a incidir para 

reforçar a sistemática prevista nos já referidos diplomas. 

A Lei de Alimentos já autorizava o credor a comparecer 

pessoalmente no foro do seu próprio domicílio, sob o beneplácito do art. 100, II, do 

Código de Processo Civil, a fim de ser encaminhado ao serviço da Assistência 

Judiciária, para formular seu pedido, requerendo alimentos provisórios, inclusive, se 

for o caso. Agora, à vista do art. 13 do Estatuto do Idoso, os acordos sobre alimentos 

prestados a pessoas idosas podem ser celebrados perante o Promotor de Justiça, 

que os referenda.  

Aos títulos extrajudiciais que consignam tais transações a lei 

outorgou exeqüibilidade, nos termos da legislação processual civil. Cuida-se de 

atribuição cometida ao Ministério Público Estadual, no exercício de suas funções 

institucionais, compreendendo o mister de atender pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos e promover o acordo alimentar, que se materializará como título 

executivo. O mecanismo pressupõe uma atuação ágil, traduzindo-se em proteção 

integral, e promete contribuir para a desobstrução do Judiciário.164  

O Estatuto do Idoso inovou também ao instituir a obrigação solidária 

entre os prestadores de alimentos, podendo o idoso optar entre os coobrigados (art. 

12). Fazendo-o, a lei criou um aparente problema de colisão legal com o Código 

Civil, que reclama harmonização. É que o Código Civil (artigos 1.694 a 1.698) 

 
SANTOS, Luiz Felipe Brasil. Novos aspectos da obrigação alimentar. In: DELGADO, Mário; ALVES, 
Jones Figueiredo (coord.). Novo Código Civil: questões controvertidas. São Paulo: Editora Método, 
2004, p. 210.  
164 KÜMPEL, Vitor Frederico. Aspectos civis da Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso. Jus 
Navigandi, Teresina, a. 8, n. 179, 1 jan. 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/ 
texto.asp?id=4645>. Acesso em 17 mar. 2004. 
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disciplina quem são os obrigados a prestar alimentos ao idoso, recaindo a obrigação 

nos mais próximos em grau, uns em falta de outros: os parentes (ascendentes, 

descendentes e irmãos, assim germanos como unilaterais) e os cônjuges ou 

companheiros.  

De acordo com os artigos 1.696 e 1.697 do Código Civil, a 

obrigação tem caráter recíproco e sucessivo, de modo que, só na falta de 

ascendentes, poderão ser chamados os descendentes, e, apenas na falta destes, 

poderá acionar, por último, os irmãos. Assim, aplicada a regra do Código Civil, uma 

pessoa com idade acima 60 anos ou mais que necessitasse de alimentos deveria 

acionar primeiramente os seus ascendentes. Se não os tivesse vivos ou, em vida, 

eles não lhe pudessem fornecer os alimentos, é que a obrigação recairia sobre os 

filhos; na impossibilidade dos filhos, sobre os netos, e assim sucessivamente. Não 

houvesse descendentes ou não estivessem eles em condições de arcar com os 

alimentos, poderiam ser chamados, por último, os irmãos do necessitado.  

A solução pode ser endereçada à teoria geral do direito. Em se 

tratando de leis do mesmo jaez, ambas ordinárias, a disposição prevista no Estatuto 

do Idoso deve prevalecer, porquanto se trate tanto de lex posterior quanto de lex 

especialis, em relação ao Código Civil. Senão, veja-se: a Lei n.º 10.406, que institui 

o Código Civil, foi promulgada em 10 de janeiro de 2002, ao passo que a Lei n.º 

10.741, que institui o Estatuto do Idoso, foi promulgada em 1.º de outubro de 2003. 

Outrossim, este diploma prescreve normas que levam em conta a especificidade do 

titular do direito - in casu, a pessoa com 60 anos ou mais -, enquanto aquele contém 

normas genéricas, indiscriminadas.  

Prevalece, por conseguinte, a regra do art. 12 do Estatuto do Idoso, 
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segundo a qual o necessitado maior de 60 anos pode demandar, dentre os seus 

prestadores, aquele(s) que melhor se lhe parecer(em). Aliás, a disposição demonstra 

simetria com o eixo da proteção integral sobre o qual se erige a lei específica. 

Considerando que o aumento da expectativa de vida é uma realidade sem 

precedente e sem previsão de limite, e que os longevos são cada vez mais 

numerosos, é bastante possível que um idoso, na casa dos 60 anos, ainda tenha 

pais ou mesmo avós vivos. Mas não seria plausível que, necessitando de alimentos, 

devesse acionar antes os ascendentes que os descendentes, porque restaria 

desvirtuado o espírito da lei, "descobrindo um santo para cobrir outro", como refere o 

dito popular.      

 

4.1.2 Pressupostos da obrigação alimentar sob o pálio do microssistema 

do idoso  

Com vistas à construção de uma síntese, reportar-se-ão os 

principais tópicos da teoria civilista sobre alimentos, reunidos e manuseados em 

cotejo com as normas especiais relativas ao idoso, a saber: 

a) Binômio necessidade do alimentando/possibilidade do 

alimentante. O idoso necessitado deverá demonstrar sua carência para que se 

instaure o dever jurídico do prestador, a ele ligado por vínculo de parentesco (na 

linha ascendente, descendente e colateral até o 2.º grau), conjugal ou de união 

estável. Uma vez que a obrigação alimentar decorre do princípio da solidariedade 

familiar, e dado o seu caráter de reciprocidade, não se pode exigir que os 

coobrigados a prestem, com desfalque do necessário para seu próprio sustento. 

  



 91
 

                                                

Sendo assim, na impossibilidade de obter alimentos dos familiares coobrigados, 

entra em cena o Estado, como detentor desse encargo social, substituindo o 

particular na obrigação, nos termos do art. 14 do Estatuto do Idoso. 

Como se vê, o Estado reparte a obrigação de cuidar dos idosos em 

situação de necessidade alimentar de forma subsidiária com os seus cônjuges, 

companheiros e familiares, que, em primeiro lugar, são chamados a supri-la, e não o 

podendo fazer, é que surge a obrigação estatal.165

Além dos outros benefícios materiais e imateriais previstos nos 

artigos 33 a 36 (Capítulo X – Da assistência social) do Estatuto do Idoso, a ajuda 

financeira para manutenção do necessitado, arcada pelo Poder Público e paga 

através do INSS, corresponde a um salário mínimo mensal, conforme o prescrito no 

art. 34 do Estatuto do Idoso. Ao benefício previdenciário, no entanto, só fazem jus os 

idosos a partir de 65 anos de idade.     

b) Proporcionalidade do quantum. Obviamente, esta operação se 

aplica, em exclusivo, à relação entre particulares. "A decantação do montante que 

define os alimentos é proporcional às carências do necessitado e ao poder do 

alimentante"166. Quando a capacidade do prestador não puder propiciar vulto 

melhor, dado o caráter assistenciário do Estatuto do Idoso, e de acordo com a 

configuração constitucional, o salário mínimo é o menor patamar a ser cogitado para 

fins de pensionamento.167  

c) Revisibilidade da pretensão. Sendo relação jurídica de trato 

 
165 RIBEIRO, Maria Danielle Simões Veras. Comentário ao art. 14. In: PINHEIROS, Naide Maria 
(Coord.). Estatuto do Idoso comentado. Campinas: LZN, 2006, p. 127. 
166 MARTINEZ, Wladimir. Comentários ao Estatuto do Idoso. São Paulo: LTr, 2004, p. 53. 
167 Ibidem, p. 52.  
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continuativo, os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo, desde que tenha 

havido alteração nas circunstâncias de fato ou de direito (rebus sic stantibus) que 

serviram de fundamento à fixação da obrigação alimentar, que, por sua natureza 

condicional e variável, cessa quando se extingue a necessidade ou falta a 

capacidade patrimonial, e a prestação muda de medida conforme varia a 

necessidade ou a fortuna das duas partes168.  

Nos casos em que é o Estado quem arca com o ônus alimentar, o 

INSS pode efetuar verificações periódicas para saber se o credor do amparo 

assistencial mantém-se carente do benefício que lhe vem sendo pago (art. 21 da 

LOAS e art. 37 do Decreto n.º 1.744/95).169  

d) Intransmissibilidade do direito. Se o alimentando ou 

beneficiário falece, eventuais dependentes não lhe sucedem automaticamente no 

crédito; terão de fazer prova da sua condição e da imprescindibilidade do benefício. 

e) Impenhorabilidade do valor. Por sua natureza assistenciária, o 

crédito alimentar não pode ser penhorado ou seqüestrado. A verba é juridicamente 

inegociável. 

f) Imprescritibilidade do direito. Os alimentos podem ser 

pleiteados a qualquer tempo, mas a concessão do benefício particular ou oficial não 

retroage ao início do estado de necessidade. Se, entretanto, foi requerido ao INSS e 

a solicitação demorou a ser atendida, sobrevém o direito do beneficiário às parcelas 

atrasadas, a partir da data da entrega do requerimento.170         

 
168 RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 34. v. 6. 
169 Ibidem, p. 53. 
170 MARTINEZ, Wladimir. Comentários ao Estatuto do Idoso. São Paulo: LTr, 2004, p. 53. 
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4.2 O caráter excepcional da obrigação avoenga de prestar 

alimentos 

Para introduzir este item, convém ressalvar que a categoria avós 

identifica-se majoritariamente com a categoria idosos, embora haja avós com idade 

bem inferior aos 60 anos. Em que pese a generalização, está-se a tratar de um 

cruzamento de coortes, dos avós idosos.  

Cuida-se, aqui, de demonstrar que os avós (e demais ascendentes 

em grau mais remoto) devem alcançar alimentos aos netos somente quando da 

reunião de circunstâncias excepcionais.  

Como se inferirá dos desdobramentos a seguir, a excepcionalidade 

da prestação avoenga deve-se, em primeiro lugar, aos caracteres que lhe são 

peculiares em razão do tema alimentos: é obrigação alimentar recíproca, subsidiária, 

complementar, divisível e não-solidária, e temporária.  

Em segundo lugar, deve-se considerar que a relação jurídica em 

comento envolve idosos, sujeitos de direitos especiais, a quem a lei confere 

prioridade absoluta e proteção integral, e cujas necessidades têm prevalência sobre 

outras.  

Por último, é feita uma análise circunstanciada, com base em vários 

indicadores censitários que demonstram como vive o idoso, hoje, no Brasil, e a 

sobrecarga normalmente imposta aos aposentados como provedores da família.  

Recomenda-se, diante disso, a sensibilidade do aplicador do direito 

a questões que tais. Deve o julgador verificar o pedido com máxima cautela, a fim de 
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não acarretar sacrifício aos avós, que contam com idade avançada e não devem ser 

privados de desfrutar das comodidades proporcionadas em retribuição ao labor de 

toda uma vida. 

 

4.2.1 Dever de sustento e obrigação alimentar 

O novo Código Civil, nos artigos 1.694 a 1.710, unificou a disciplina 

legal referente aos alimentos devidos em razão de parentesco, casamento ou união 

estável. Importa, todavia, como o fazem a doutrina e a jurisprudência, com respaldo 

na lei, distinguir obrigação alimentar e dever de sustento, a fim de caracterizar os 

alimentos prestados pelos avós. 

Assim, quadra distinguir a natureza jurídica dos alimentos entre 

ascendentes e descendentes, que são de duas ordens: os que decorrem do dever 

de sustento inerente ao poder familiar exercido pelos pais perante os filhos menores 

de 18 anos; os que resultam da relação de parentesco – em linha reta, entre os pais 

e os filhos que já atingiram a maioridade, e entre os alimentados, de qualquer idade, 

e os ascendentes em grau mais remoto (avós, bisavós, trisavós, tetravós etc.).171  

O primeiro caso, de sustento da prole durante a menoridade, evoca 

o dever natural dos pais de educar e prover as necessidades, tanto materiais quanto 

morais, dos filhos menores. No dizer de Cahali, invocando a lei da perpetuação da 

espécie, "todos os esforços devem ser orientados no sentido de fazer do filho por 

eles gerado um ser em condições de viver por si mesmo e sobreviver sem o auxílio 

 
171 Cf. artigos 5.º, 1.566, IV, e 1.630 do Código Civil de 2002.  
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de terceiros, tornando à sua vez capaz de ter filhos, em condições de criá-los"172, o 

que remete, in continenti, ao princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana.  A obrigação desta ordem é inescusável173, dá-se em face de necessidade 

presumida174, e não é recíproca a benefício dos genitores175.    

 Já o encargo alimentar originário do parentesco, condiciona-se ao 

suporte fático que atende pela equivalência entre a necessidade do alimentando e 

pela suficiência de recursos do alimentante, conforme previsão constante dos artigos 

1.694 e 1.695 do Código Civil. Dito de outro modo, na obrigação desta natureza, não 

se há de impor sacrifícios a quem presta os alimentos, ficando a assistência limitada 

às forças do prestador, uma vez que se funda no princípio da solidariedade familiar, 

a ser reciprocamente considerado. Eis, pois, a primeira característica da obrigação 

alimentar entre ascendentes e descendentes: a reciprocidade. E ela tem seu 

fundamento legal no art. 1.696 do Código Civil: "O direito à prestação de alimentos é 

recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a 

obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros". 

 

4.2.2 Subsidiariedade e complementaridade 

Prosseguindo com a análise do art. 1.696, extrai-se a segunda 

característica do dever pensional dos avós, que vem a ser a sucessividade ou 

 
172 CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 524. 
173 Esta obrigação não se altera diante da precariedade da condição econômica do genitor: O pai, 
ainda que pobre, não se isenta por esse motivo, da obrigação de prestar alimentos ao filho menor; do 
pouco que ganhar, alguma coisa deverá dar ao filho; a alegada impossibilidade material não pode 
constituir motivo de isenção do dever do pai de contribuir para a manutenção do filho; eventualmente 
a prestação ficaria descumprida, pois ao impossível ninguém está obrigado; a obrigação, no entanto, 
sempre subsistiria. Ibidem, p. 526.  
174 Ibidem, p. 526.   
175 Ibidem, p. 528. 
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subsidiariedade. Significa que os primeiros sujeitos a integrar a relação jurídico-

alimentar são os pais. Na sua ausência ou falta de recursos176, é que figurarão os 

avós maternos e paternos, e assim sucessivamente, não havendo limite de grau em 

linha reta. Somente se passa de um grau para o outro, restando esgotadas as 

possibilidades junto aos parentes de grau mais próximo.  

A complementaridade, terceira característica, extrai-se do art. 

1.698, primeira parte, do Código Civil, a saber: 

Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentar em primeiro lugar, não estiver 
em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a 
concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a 
prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos 
recursos, e, intentada a ação contra uma delas, poderão as demais ser 
chamadas a integrar a lide. (grifou-se) 

 
 

Da combinação dessas duas características, a subsidiariedade e a 

complementaridade, infere-se que só serão comprometidos os avós com os 

alimentos dos netos se restar demonstrado que os pais dos menores não têm 

patrimônio hábil para sustentá-los, ou não possuem condições de arcar sozinhos 

com a obrigação alimentar.177 Isso porque compete aos genitores a obrigação de 

prover o sustento dos filhos, sendo chamados os avós a prestarem auxílio quando 

aqueles, mesmo individualmente, não possuírem idoneidade financeira para 

 
176 Os parentes em grau mais próximo são os devedores da pensão alimentar. Assim, havendo pais 
(ascendentes de 1.º grau), não se pode pleitear alimentos dos avós (ascendentes de 2.º grau). Mas 
pode faltar o parente em grau mais próximo, ou este não ter meios ou recursos para atender à 
obrigação (o que equivale à falta), e, então, o pedido pode ser endereçado ao parente de grau mais 
distante. Para que requeira alimentos de parentes mais distantes, o necessitado deve provar que os 
vizinhos já não existem, são incapazes, ou não têm recursos para cumprir a prestação. Portanto, o 
fato de existirem ascendentes em grau mais próximo não exclui, definitivamente, a obrigação dos 
ascendentes longínquos, que podem supletivamente, ser convocados. VELOSO, Zeno. Código Civil 
comentado: arts. 1.694 a 1.783. São Paulo: Atlas, 2003, p. 26. v. 17. 
177 DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 1.ª Turma Cível, Agravo de 
Instrumento 19990020014378, rel. Des. Vera Andrigui, publicado no D.O.U. em 01 mar. 2000. 
Disponível na Internet: http://tjdf19.tjdf.gov.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=plhtml02&ORIGEM=INTER& 
TitCabec=2%AA+Inst%E2ncia+%3E+Consulta+Processual&CHAVE=19990020014378&SELECAO=1
&pesquisa=Pesquisar. Acesso em 19 jan. 2006. 
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promover a subsistência dos alimentandos.178  

A jurisprudência pátria é pródiga em acórdãos que encampam esse 

entendimento. É como proclama a 44.ª Conclusão do Centro de Estudos do Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul: "A obrigação alimentar dos avós é complementar e 

subsidiária à de ambos os genitores, somente se configurando quando pai e mãe 

não dispõem de meios para proverem as necessidades básicas dos filhos"179 (grifou-

se).  

Vem do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a inteligência de que 

a suplementação dos alimentos pelos avós é devida tão somente "diante de prova 

inequívoca da insuficiência de recursos não só do pai-alimentante, mas também da 

mãe, já que a obrigação alimentar em relação aos filhos incumbe a ambos"180.  

O Tribunal de Justiça do Paraná deliberou que "a ação de alimentos 

contra os avós tem cabimento quando comprovada a falta ou a incapacidade 

financeira absoluta dos pais"181 (grifou-se). 

No mesmo sentir, posicionou-se o Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal: "Os avós, desde que possível, em face do princípio da solidariedade 

familiar na ação de alimentos, assumem obrigação substitutiva dos pais que não 

 
178 1. Compete aos genitores a obrigação de prover o sustento dos filhos. 2. A obrigação 
complementar dos avós é excepcional e somente se justifica quando provada a incapacidade 
econômica dos genitores para o atendimento das necessidades básicas dos alimentandos. RIO 
GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n.º 70005895537, 
7.ª Câmara Cível, rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, julgado em 07 maio 2003. 
Disponível na Internet: http://www.tj.rs.gov.br/site_php/ jprud2/resultado.php. Acesso em 20 jan. 2006.    
179 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Disponível na Internet: 
http://www.tj.rs.gov.br/institu/c_estudos/conclusoes.html. Acesso em 28 dez. 2005.   
180 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 17.ª Câmara Cível, Agravo de 
Instrumento 6103/2000 (14092000), rel. Des. Maria Inês Gaspar, julgado em 09 ago. 2000. Disponível 
na Internet: http://www.tj.rj.gov.br/. Acesso em 20 jan. 2006.  
181 PARANÁ. Tribunal de Justiça do Paraná. 1.º Grupo de Câmaras Cíveis, Apelação Cível 
104340701, rel. Des. Vidal Coelho, julgado em 04 abr. 2002. Disponível na Internet: 
http://www.tj.pr.gov.br/consultas/judwin/. Acesso em 19 jan. 2006. 
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reúnem condições financeiras para a garantia da sobrevivência da prole que 

geraram"182. 

Os alimentos pretendidos em face dos avós são devidos ad 

necessitatem e não ad utilitatem183. Com efeito, "os filhos têm direito aos alimentos 

segundo a fortuna dos pais, não sendo lícito cotejar fortunas entre os avós e destes 

com a dos pais para pedir contra quem for mais bem aquinhoado"184.  

Descabe, pois, o chamamento dos avós quando não configurada a 

insuficiência de recursos dos genitores, mas tão-só a inadimplência do obrigado à 

pensão. Não é porque o genitor descumpre a obrigação alimentar devida ao filho 

que deve recair sobre os avós a responsabilidade pelo seu cumprimento integral. 

Nesse caso, o remédio jurídico-processual adequado é a execução de alimentos em 

face do pai inadimplente. 

 

4.2.3 Condição social do alimentando 

Difícil de harmonizar é a combinação dos artigos 1.694 e 1.695 do 

 
182 DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 2.ª Turma Cível, Agravo de 
instrumento n.º 20000020015386, rel. Des. Edson Alfredo Smaniotto, publicado no D.O.U. em 21 mar. 
2001. Disponível na Internet: http://tjdf19.tjdf.gov.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=plhtml02&ORIGEM= 
INTER&TitCabec=2%AA+Inst%E2ncia+%3E+Consulta+Processual&CHAVE=20000020015386&SEL
ECAO=1. Acesso em 19 jan. 2006. 
183 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil comentado, v. II. Belo Horizonte: Francisco Alves, 1933, p. 
390.  
184 DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 2.ª Turma Cível, Apelação Cível 
n.º 1998011345078, rel. Des. Getúlio Moraes Oliveira, publicado no D.O.U. em 25 out. 2000. 
Disponível na Internet: http://tjdf19.tjdf.gov.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=plhtml02&ORIGEM 
=INTER&TitCabec=2%AA+Inst%E2ncia+%3E+Consulta+Processual&CHAVE=1998011345078&SEL
ECAO=1&pesquisa=Pesquisar. Acesso em 19 jan. 2006. 
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http://tjdf19.tjdf.gov.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=plhtml02&ORIGEM=%20INTER&
http://tjdf19.tjdf.gov.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=plhtml02&ORIGEM%20=INTER&TitCabec=2%AA+Inst%E2ncia+%3E+Consulta+Processual&CHAVE=1998011345078&SELECAO=1&pesquisa=Pesquisar
http://tjdf19.tjdf.gov.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=plhtml02&ORIGEM%20=INTER&TitCabec=2%AA+Inst%E2ncia+%3E+Consulta+Processual&CHAVE=1998011345078&SELECAO=1&pesquisa=Pesquisar
http://tjdf19.tjdf.gov.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=plhtml02&ORIGEM%20=INTER&TitCabec=2%AA+Inst%E2ncia+%3E+Consulta+Processual&CHAVE=1998011345078&SELECAO=1&pesquisa=Pesquisar
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Código Civil, que a doutrina185 entende como fonte de grande apreensão. Veja-se o 

porquê: 

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns 
aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo 
compatível com a sua condição social186, inclusive para atender 
necessidades de sua educação. (grifou-se) 

 
§ 1.º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. 

 
§ 2.º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando 
a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. 

 
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem 
bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, 
e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do 
necessário ao seu sustento. (grifou-se) 

 
 

As contradições são evidentes. Sim, porque o caput do art. 1.695, 

ao determinar que o prestador de alimentos deve fazê-lo "sem desfalque do 

necessário ao seu sustento", pode sugerir a leitura invertida e equivocada de que o 

alimentante deve prestar até o limite de suas posses, sacrificando-se ao extremo, 

reservando para si apenas o indispensável para sua sobrevivência. O caput do art. 

1.694, por sua vez, dita a garantia de integridade da condição social do alimentando, 

ou seja, além do mínimo indispensável, o que lhe assegure a manutenção do status. 

Ao reunir as obrigações alimentares de qualquer natureza num só 

subtítulo, na tentativa de simplificar a matéria, facilitando sua aplicação, o legislador 

caiu numa esparrela. Juntaram-se, indiscriminadamente, os alimentos de caráter 

 
185 COSTA, Maria Aracy Menezes da. A obrigação alimentar dos avós. In: WELTER, Belmiro Pedro; 
MADALENO, Rolf Hanssen. Direitos fundamentais do direito de família. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004, p. 225. 
186 O Projeto de Lei n.º 6.960/02, de autoria de Ricardo Fiúza, acolhendo sugestão do Instituto 
Brasileiro do Direito de Família - IBDFAM, propõe a alteração do art. 1.694, para substituir a 
expressão 'compatível com sua condição social' por 'digno', "já que a primeira poderá ser interpretada 
como impossibilidade de diminuição do padrão de vida, sabendo-se que, a depender da situação 
econômica e financeira dos envolvidos, especialmente dentre aqueles com menos recursos, a 
diminuição do padrão de vida é inevitável". COSTA, Maria Aracy Menezes da. A obrigação alimentar 
dos avós. In: WELTER, Belmiro Pedro; MADALENO, Rolf Hanssen. Direitos fundamentais do 
direito de família. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 227.   
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indenizatório-punitivo, decorrentes do casamento e da união estável, aos que se 

originam da solidariedade familiar, no parentesco, e do dever de sustento, em 

relação aos filhos menores.187  

A solidariedade familiar está ligada aos alimentos naturais, 

enquanto o dever de sustento compreende, além desses, também os alimentos 

civis188. De uma interpretação lassa e fragmentada dos dispositivos em referência 

resultaria que, genericamente, o alimentante deve reservar para si apenas os 

alimentos naturais, enquanto o alimentado deve receber, além dos naturais, também 

os civis. 

Transparece, no entanto, que a intenção do legislador foi proteger 

os filhos menores de um casamento ou união estável desfeitos, e a manutenção do 

padrão de vida e condição social seria para os filhos da família dissolvida.189 Mas 

não se pode olvidar que as obrigações decorrentes do parentesco e do poder 

familiar são diferentes. E a obrigação alimentar dos avós para com os netos decorre 

do dever de assistência entre parentes. Vem sendo o entendimento jurisprudencial: 

Ao contrário do que sucede com os genitores, a obrigação alimentar dos 
progenitores decorre do dever genérico de assistência entre parentes, e 
não do dever de sustento, que é inerente ao poder familiar e, por isso, 
incondicionado. Assim, somente em situações excepcionais é que cabe a 
fixação de alimentos a serem pagos por avós, e isso sempre condicionado 
à demonstração de que o valor dos alimentos não ocasionará prejuízo ao 

 
187 CAHALI, Francisco. Dos alimentos. In: DIAS, Maria Berenice; PEREIRA, Rodrigo da Cunha 
(Orgs.). Direito de família e o novo Código Civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 182. 
188 Quando se pretende identificar como alimentos aquilo que é estritamente necessário para a 
mantença da vida de uma pessoa, compreendendo tão-somente a alimentação, a cura, o vestuário, a 
habitação, nos limites do necessarium vitae, diz-se que são alimentos naturais; todavia, se 
abrangentes de outras necessidades, intelectuais ou morais, inclusive recreação do beneficiário, 
compreendendo assim o necessarium personae e fixados segundo a qualidade do alimentando e os 
deveres da pessoa obrigada, diz-se que são os alimentos civis. CAHALI, Yussef Said. Dos 
alimentos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 18. 
189 COSTA, Maria Aracy Menezes da. A obrigação alimentar dos avós. In: WELTER, Belmiro Pedro; 
MADALENO, Rolf Hanssen. Direitos fundamentais do direito de família. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004, p. 226. 
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sustento do próprio alimentante.190

A obrigação alimentar decorrente genericamente do parentesco é de menor 
intensidade do que o dever alimentar que decorre do poder parental. Este 
último é prioritário sobre o sustento do próprio prestador. O primeiro, no 
entanto, condiciona-se à possibilidade do prestador atendê-lo sem prejuízo, 
em primeiro lugar, da satisfação de suas próprias necessidades.191

 
 

A garantia de manutenção da condição social ou padrão de vida é 

ordenada aos pais em relação aos filhos, e não aos avós em relação aos netos. 

Donde, é inaplicável o dispositivo legal aos alimentos alcançados pelos avós, visto 

que o padrão de vida dos filhos é determinado e proporcionado pelos pais, em razão 

do poder familiar.192     

 

4.2.4 Temporalidade 

Para dizer da temporalidade da obrigação alimentar dos avós, 

retome-se o paralelo entre a sua natureza e a do dever de sustento. É sabido que 

incumbe aos pais o dever de prestar alimentos, tanto naturais quanto civis, aos filhos 

até que atinjam a maioridade. Para permitir o desempenho eficaz de suas funções, a 

lei provê os genitores do poder familiar, instituto que, nos tempos modernos, destina-

se à proteção da prole.193  

Os pais, titulares do poder familiar, ainda que não tenham o 

usufruto dos bens dos filhos, são obrigados ao seu sustento, mesmo sem o auxílio 

 
190 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n.º 
70005946926, 7.ª Câmara Cível, rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, julgado em 14 maio 2003. 
Disponível na Internet: http://www.tj.rs.gov.br/site_php/jprud2/resultado.php. Acesso em 20 jan. 2006. 
191 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n.º 
70006634414, 7.ª Câmara Cível, rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, julgado em 22 out. 2003. 
Disponível na Internet: http://www.tj.rs.gov.br/sitephp/jprud2/ resultado.php. Acesso em 20 jan. 2006. 
192 COSTA, Maria Aracy Menezes da. A obrigação alimentar dos avós. In: WELTER, Belmiro Pedro; 
MADALENO, Rolf Hanssen. Direitos fundamentais do direito de família. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004, p. 228. 
193 CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 526. 
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das rendas do menor e ainda que tais rendas suportem os encargos da alimentação. 

Cahali adverte que "a obrigação subsiste enquanto menores os filhos, 

independentemente do estado de necessidade deles"194. A necessidade dos 

alimentos em favor dos filhos menores é presumida, e o dever dos pais em relação a 

eles é absoluto e permanente enquanto dure a menoridade.195   

Tratando-se de alimentos pretendidos em face dos avós, estes 

vêm, conjuntamente, complementar a pensão, quando os recursos dos pais forem 

insuficientes, ou pensionar, na ausência ou incapacidade financeira de ambos os 

genitores; a obrigação é fundada no princípio da solidariedade familiar, sujeita-se à 

possibilidade do prestador, requer comprovada a conjunção dos fatores necessidade 

do alimentante e, finalmente, deve perdurar somente pelo tempo em que restarem 

configuradas a carência do alimentante e a falta de recursos do alimentante de 

primeira ordem, o pai e/ou a mãe.  

Dessa forma, ainda que os avós sejam chamados a prestar 

alimentos aos netos na menoridade, poderão exonerar-se ou requerer a redução do 

quantum, a qualquer momento em que sobrevenha piora nas condições do(s) 

alimentante(s) ou melhora na dos pais do alimentando. É a inteligência do art. 1.699 

do Código Civil. 

 

 
194 CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 526. 
195 [...] só cessa com a maioridade, ainda que, pela sua idade, o filho já estivesse apto para o trabalho 
em face da legislação específica. Assinala Pontes de Miranda que a idoneidade para se manter com 
o próprio trabalho é questão de fato, que a lei deixa ao exame e à decisão do juiz, cumprindo, porém, 
observar que os alimentos são devidos na constância da menoridade, ainda que possuam bens [...] 
Sob esse aspecto, já se negou pensão ao filho que trabalha e dispõe de meios próprios de 
subsistência mas em vésperas da maioridade. Ibidem, p. 527. 
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4.2.5 Divisibilidade e não-solidariedade 

Uma vez comprovada a carência do alimentando, e a 

impossibilidade ou insuficiência de recursos dos pais para provê-la, podem ser 

acionados os avós, se ostentarem condição financeira para tanto. Nessa linha, 

assentou o Superior Tribunal de Justiça: 

Os avós podem ser instados a pagar alimentos aos netos por obrigação 
própria, complementar e/ou sucessiva, mas não solidária. Na hipótese de 
alimentos complementares, tal como no caso, a obrigação de prestá-los se 
dilui entre todos os avós, paternos e maternos, associada à 
responsabilidade primária dos pais de alimentarem os filhos.196

 
 

Daí, outra questão a ser analisada é a constante da segunda parte 

do art. 1.698 do Código Civil (vide p. 96), que diz respeito à relação entre os avós 

chamados a concorrer com os pais, complementar e sucessivamente, na prestação 

de alimentos. É que a redação do dispositivo pode ensejar a aparência de 

solidariedade entre os avós coobrigados.  

Ocorre que a solidariedade de uma obrigação não é presumível. 

Conforme o art. 265 do Código Civil, ela decorre da lei ou da vontade das partes. 

Logo, é de ser descartada a hipótese, posto que a lei não a prevê, tampouco se 

admite sua disposição pelas partes, porque o direito de família é feito de normas de 

ordem pública, portanto, indisponíveis.197

A lei instituiu não a solidariedade, mas a divisibilidade da obrigação 

alimentar. Segundo esse princípio, os devedores são obrigados em conjunto, não 

por quotas iguais, mas na proporção dos haveres econômicos de cada um, não 
 

196 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 4.ª Turma, Recurso Especial n.º 366837/RJ 
(2001/0121216-0), rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, publicado no Diário da Justiça de 22 set. 2003.  
Disponível na Internet: http://www.stj.gov.br/SCON/pesquisar.jsp. Acesso em 17 jan. 2006. 
197 CHINELATO, Silmara Juny. Comentários ao Código Civil: parte especial do direito de família: 
arts. 1.591 a 1.710. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 466-467. v. 18. 
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sendo possível exigir-se o pagamento dos alimentos de um só dos devedores. Não 

se trata de obrigação única rateada entre os alimentantes, o que caracterizaria a 

solidariedade, mas de tantas obrigações distintas quantos sejam os parentes 

demandados.198

  

4.2.6 Os arranjos familiares e o idoso como provedor 

Do ponto de vista da circulação de recursos e aquisição de bens, a 

família figura como importante e eficiente intermediador entre o mercado e os 

indivíduos, já que distribui rendimentos entre membros, e entre o Estado e o 

indivíduo, redistribuindo, direta ou indiretamente os benefícios recebidos.  

Predomina, em quase todo o mundo, um modelo de práticas sociais 

que privilegia o enxugamento do Estado. Conseqüentemente, tem aumentado 

sobremaneira a responsabilização da família no trato dos segmentos mais 

vulneráveis. Aumentou a verticalização, ou seja, a convivência de várias gerações, o 

que se dá tanto pela co-residência como pela transferência de bens e recursos 

financeiros.  Os membros da família se ajudam em prol do bem-estar coletivo, 

"constituindo um espaço de 'conflito cooperativo' em que se cruzam as diferenças 

entre homens e mulheres e as intergeracionais. Daí surge uma gama variada de 

 
198 "Para que pudesse haver solidariedade seria necessário que todos os demandados fossem 
responsáveis simultaneamente e pela mesma soma". [...] embora seja certo que, "se um só dos 
parentes do mesmo grau tiver meios suficientes, sendo os restantes pobres ou remediados, só esse 
terá de pagar a totalidade dos alimentos, o que produz a ilusão de solidariedade". CUNHA 
GONÇALVES. Tratado de Direito Civil. Coimbra: Coimbra, 1930 apud CAHALI, Yussef Said. Dos 
alimentos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 144. 
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arranjos familiares"199.   

Cresce significativamente o período em que os filhos passam como 

economicamente dependentes, sendo que os pais são, na maioria dos casos, 

idosos. As razões perpassam pela instabilidade econômico-financeira, com a 

dificuldade de acesso e manutenção no mercado de trabalho. A co-residência de 

pais idosos e filhos finda por ser uma estratégia familiar utilizada para beneficiar 

ambas a gerações. O fato reforça a idéia de que experiências e valores, bem como 

suporte financeiro e emocional, estão sendo compartilhados por várias gerações, 

destacando-se aí as relações entre netos e avós.200  

Os mecanismos de apoio e trocas intergeracionais devem ser uma 

via de mão dupla: ascendentes ajudam descendentes e vice-versa. No entanto, há 

situações em que os fluxos prevalecem numa única direção: é o caso das famílias 

que têm idosos como chefes, gerando para eles uma sobrecarga, o que se dá em 

maior escala nas camadas de vida precária. Uma pesquisa de campo realizada em 

favelas de São Paulo mostrou que os idosos tendem a usar a sua renda mais com 

outros membros da família do que com eles próprios, priorizando as necessidades 

dos netos, muitas vezes em detrimento das suas com medicamentos, inclusive201.      

Um estudo comparativo realizado e atualizado pelo IPEA analisou 

dados colhidos pelo IBGE entre 1980 e 2000, cujas pesquisas interdisciplinares 

deram origem à coletânea organizada por Ana Amélia Camarano, sobre como vivem 

 
199 CAMARANO, Ana Amélia; KANSO, Solange; MELLO, Juliana Leitão e. Como vive o idoso 
brasileiro. In: CAMARANO, Ana Amélia (Org.). Os novos idosos brasileiros: muito além dos 60? 
Brasília: IPEA, 2004, p. 53.  
200 CAMARANO, Ana Amélia et al. Família: espaço de compartilhamento de recursos e 
vulnerabilidades. Ibidem, p. 149.     
201 LLOYD-SHERLOCK, P. Living arrangements of older persons and poverty. Population Bulletin of 
the United Nations – Special Issue, 2001, p. 42-43 apud CAMARANO, Ana Amélia et al. Ibidem, p. 
152.   

  



 106
 

                                                

os idosos brasileiros202.  Os censos mostram que o grau de dependência econômica 

da família em relação ao idoso é deveras significativo, para não dizer preocupante. 

Sobre a inserção do idoso na família, destaque-se inicialmente que, no ano 2000, 

enquanto o contingente de pessoas com 60 anos ou mais era de 8,6% na população 

brasileira, 24% do total das famílias brasileiras tinham pelo menos uma pessoa 

nessas idades.  

Uma outra forma de constatar o ora afirmado é através da 

proporção de idosos cuja relação com o chefe de família era de 'parentes' ou 

'agregados' – grupo composto, em geral, por pais ou sogros, que, por falta de renda 

ou autonomia física ou mental, vão morar com parentes -. Essa proporção decresceu 

entre 1980 e 2000, passando de 32,9% para 19,7%, sugerindo a redução da 

dependência dos idosos sobre a família. Paralelamente, vem aumentando a 

proporção de domicílios chefiados por idosos, que era de 17,7% em 1980, e passou 

a 20,9% em 2000. De outro ângulo, 79,1% dos idosos eram chefes de família, no 

início do período analisado, passando a 86,5% ao final.  

O tamanho médio desses domicílios pouco variou no período, 

decrescendo de 3,7 pessoas a 3,25, o que desmente a caracterização dos 

domicílios de idosos como 'ninhos vazios' - domicílios formados por apenas um casal 

ou pessoa sozinha -. Apesar de serem domicílios de idosos, o casal constitui apenas 

35% dos seus membros, ali se encontrando, em média, 1,03 filho adulto e 0,45 neto, 

salientando que cresceu a proporção de netos e de outros parentes residindo no 

 
202 CAMARANO, Ana Amélia (Org.). Os novos idosos brasileiros: muito além dos 60? Brasília: 
IPEA, 2004.  
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domicílio de idosos, o que demonstra a complexidade dos arranjos familiares.203

A medida da contribuição dos idosos para a renda da família que, 

em 1980, era de 46,6%, passou para 58,5% em 2000, e é diferenciada segundo a 

posição do idoso na família. Se o idoso for chefe ou cônjuge (família de idosos), sua 

contribuição na renda familiar é de 71,3%; se for parente (família com idosos), ela 

declina para 23,3%. As famílias de idosos são as que contêm filhos, em sua maioria, 

alijados do mercado de trabalho ou com renda oscilante, e netos, nas mesmas 

condições ou ainda freqüentando a escola.204 Essa situação demanda do idoso um 

apoio material que, no mais das vezes, compromete até o indispensável para 

cuidados médicos e bem estar pessoal. 

Em 2000, um percentual de 45% da participação do rendimento de 

idosos na renda da família provinha de algum tipo de benefício da seguridade social 

(aposentadoria ou pensão por viuvez). Essa proporção aumentou 25% em 20 anos 

(era de 36% em 1980).205 Daí se infere que a dependência dos familiares em 

relação ao idoso é, em grande parte, abonada pela provisão de rendas por parte do 

Estado, ou seja, pelos parcos benefícios que recebem em retribuição a décadas de 

serviços prestados e contribuição à Previdência.    

 

 

 

 
203 CAMARANO, Ana Amélia; KANSO, Solange; MELLO, Juliana Leitão e. Como vive o idoso 
brasileiro. In: CAMARANO, Ana Amélia (Org.). Os novos idosos brasileiros: muito além dos 60? 
Brasília: IPEA, 2004, p. 53-58. 
204 Ibidem, p. 69-70. 
205 Ibidem, p. 70. 
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4.3 Direito de visitas dos avós 

Já se disse que, conquanto os avós não se enquadrem 

necessariamente na definição legal de idoso (pessoa com 60 anos ou mais), situam-

se, expressivamente, nessa categoria, razão que justifica o desenvolvimento deste 

item. 

O ordenamento jurídico brasileiro não contempla expressamente o 

direito de visitas entre avós e netos, embora dele se depreenda a inclinação do 

sistema em favor dessa aproximação. Diante da falta de previsão legal expressa, sói 

enxergar-se a questão do ponto de vista da proteção à criança e ao adolescente, 

como sendo admissível em prol do "melhor interesse" do neto, no caso. E o 

embasamento extrai-se do art. 227, da Constituição Federal, que impõe à família, à 

sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente, dentre 

outros, o direito à convivência familiar e comunitária. O dispositivo constitucional é 

revivido no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90), no art. 16, VI, 

que diz do direito à liberdade, nele compreendida a participação da vida familiar e 

comunitária, sem discriminação; pouco à frente, é reiterado no Capítulo III, sob a 

rubrica 'Do direito à convivência familiar e comunitária'. Sob esse mote, veja-se: 

Admitir o direito dos avós de visitarem os netos implicaria reconhecer uma 
das três situações igualmente equivocadas: ou a de que o neto teria o 
"dever" correlato de ser visitado pelos avós; ou a de que os avós teriam um 
"direito" contra os pais (avós, sujeitos ativos e pais, sujeitos passivos), 
tendo por "objeto" o próprio neto; ou ainda a de que os demais parentes em 
diferentes graus de parentesco teriam idênticos direitos. Em verdade, trata-
se de um direito da personalidade do neto em ser visitado não só 
pelos avós, mas por toda e qualquer pessoa que lhe tenha afeto 
(bisavós, irmãos, padrinhos, amigos), direito esse que decorre dos 
princípios constitucionais da convivência familiar e comunitária previstos no 
art. 227 da Carta Magna. Quanto aos aspectos processuais, é pacífico o 
entendimento de que o menor, através de seus representantes ou 
assistentes, pode requerer a visita dos avós ou de qualquer outra pessoa 
de seu relacionamento afetivo e, conquanto seja considerado direito do 
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neto, a jurisprudência tem admitido o interesse e a legitimidade dos 
próprios avós para postularem em juízo a visitação dos netos. (grifou-se)206

 
 

A normatização do direito de visita na lei brasileira circunscreve-se 

às relações paterno-filiais (art. 15 da Lei n.º 6.515/77). Em vista dessa omissão legal, 

há quem afirme que tal previsão seria indevida e incorreria em intromissão no poder 

familiar207; outros dizem, como visto, que os avós não têm qualquer direito em visitar 

os netos; e tem também quem sustente que o direito de visita é dos netos, mas 

extensivo aos avós: 

No quadro já esboçado, cresce a importância desta extensão da 
titularidade do direito, pois, em geral, o relacionamento afetivo entre 
aqueles e os netos é tecido de fios delicados, enriquecidos de paciente 
atenção e preocupação que só a idade consegue salvar às neuroses da 
sociedade de consumo.208

 
 

 Outra cepa de juristas entende ser "evidente o direito dos avós de 

se avistarem com os netos em visita, [...] que se funda na solidariedade familiar e 

nas obrigações oriundas do parentesco"209. Essa posição leva em conta o múltiplo 

interesse - "do menor, em manter-se integrado na comunidade familiar; dos pais, 

pela preservação do indispensável convívio com os ancestrais; e dos avós, na 

distribuição do seu natural afeto aos descendentes"210-  e, por outro lado, considera 

que "não faria sentido proibir visitação entre avós e netos, quando integrantes 

próximos da mesma constelação familiar, com direitos e obrigações recíprocos e por 

 
206 NEVES BAPTISTA, Silvio. Direito do visita dos avós. Diário de Pernambuco, Recife, Vida 
Urbana, p. C8, 18 set. 2005. 
207 Pela inadmissibilidade do direito de visitas pelos avós, ao entendimento de que se trata de direito 
privativo dos pais, acórdão da 1.ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Cível n.º 
14.043-1, rel. Des. Galvão Coelho, julgado em 17 out. 1981 apud OLIVEIRA, Euclides Benedito de. 
Direito de visitas dos avós aos netos. Intelligentia Jurídica. Disponível na Internet: 
http://www.intelligentiajuridica.com.br/artigos/artigo3-oldout2002.html. Acesso em 03 jan. 2005. 
208 PELUSO, Antônio César. O menor na separação. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Repertório 
de jurisprudência e doutrina sobre direito de família. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 
20. 
209 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito de família. São Paulo: Saraiva, 
1997, p. 235. 
210 OLIVEIRA, Euclides Benedito de. Op. cit. 
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isso mesmo com tamanha vinculação jurídica nos planos pessoal e patrimonial"211. 

Convém lembrar que esse direito de visita dos avós subsiste em 

qualquer situação, quer na constância de relação conjugal dos pais dos menores, 

quer na deterioração do casamento, com a separação ou o divórcio, quando 

comumente se acirram os conflitos familiares, muitas vezes se estendendo aos pais 

ou sogros. Absolutamente, a aproximação entre netos e avós invade o poder familiar 

dos pais, até porque visitar compreende ver e estar em companhia, sem os 

acréscimos de imiscuir-se na criação e educação, que são prerrogativa e dever dos 

genitores. 

A jurisprudência se tem firmado pelo reconhecimento do direito de 

visita entre avós e netos, como se vê da decisão do Supremo Tribunal Federal, 

considerada um leading case sobre o tema: 

Constitui princípio fundamental de moral familiar, sem qualquer desrespeito 
aos direitos paternos, a manutenção de relações de amizade e de um certo 
intercâmbio espiritual entre uma avó e sua neta menor, sendo odiosa e 
injusta qualquer oposição paterna, sem estar fundada em motivos sérios e 
graves; assim, constitui abuso de pátrio poder o impedimento, direto ou 
indireto, a que o ascendente mantenha estritas relações de visita com sua 
neta, procurando apagar nesta todo vestígio de sentimento pelos 
componentes da família de sua falecida mãe.212

 
 

Merece destaque, outrossim, a bem lançada decisão do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal: 

O direito de visitas aos netos decorre da própria organização da família, 
sendo seus fundamentos a solidariedade de seus membros para a qual 
concorre em grande parte a convivência mais ou menos intensa e também 
as obrigações impostas pela lei, com as que se referem os artigos 396 e 
397 do Código Civil. Repugna ao direito não tenham os avós senão 
obrigações e encargos como o de prestação de alimentos aos 

 
211 OLIVEIRA, Euclides Benedito de. Direito de visitas dos avós aos netos. Intelligentia Jurídica. 
Disponível na Internet: http://www.intelligentiajuridica.com.br/artigos/artigo3-oldout2002.html. Acesso 
em 03 jan. 2005. 
212 Acórdão citado com menção a publicações da RT 194/478 e 187/892. BITTENCOURT, Edgar de 
Moura. Guarda de filhos. São Paulo: Livraria Universitária de Direito, 1981, p. 125.  
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descendentes. Na organização da família, os direitos e deveres são, em 
regra, recíprocos e nem poderão deixar de assim ser em virtude da 
solidariedade, que deve ser mantida de forma mais intensa, segundo os 
graus de parentesco.213

 
 

Acrescente-se aos argumentos arregimentados em defesa do 

direito de visita dos avós o regramento trazido pelo Estatuto do Idoso, que vem 

consolidar o que já se inferia do texto constitucional. Do Capítulo II da lei protetiva, 

intitulado 'Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade', emerge o enunciado: 

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: 

V – participação na vida familiar e comunitária. 

 
  

Nos termos do art. 226, a Constituição elegeu como base da 

sociedade a família, instituição natural e universal que realiza a função afetiva e 

protetiva dos próprios membros214. Em especial deferência à velhice, o constituinte 

dotou a família do papel de protetora do idoso, o que consta do art. 229, segundo o 

qual os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência 

ou enfermidade. O art. 230, caput, também faz referência ao dever de amparo pela 

família, que, juntamente com o Estado e a sociedade, tem o dever de assegurar a 

participação do idoso na comunidade. E o § 1.º do mesmo artigo dispõe que os 

programas de amparo aos idosos serão preferencialmente executados em seus 

lares, no intuito de mantê-los próximos à família. 

Diante da necessidade de estabelecer mecanismos mais favoráveis 

 
213 Acórdão citado com menção a publicação da RT 205/528. BITTENCOURT, Edgar de Moura. 
Guarda de filhos. São Paulo: Livraria Universitária de Direito, 1981, p. 125.  
214 RULLI NETO, Antônio. Proteção legal do idoso no Brasil. São Paulo: Fiúza Editores, 2003, p. 
106.  
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ao idoso e considerando a insuficiência da estrutura social, o legislador ordinário 

seguiu a mesma linha no estatuto, elegendo a família como núcleo essencial, e 

privilegiando a convivência e a responsabilidade familiar. Daí que, "a coabitação no 

recesso do lar é direito fundamental do idoso"215, só podendo ocorrer o seu 

afastamento se os parentes não tiverem condições de mantê-lo, como está 

consignado no Capítulo III – Obrigações familiares e sociais: 

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. 

 
 

A co-residência de várias gerações proporciona o compartilhamento 

de experiências e valores, podendo funcionar como importante elemento de 

valorização do idoso na sociedade.216   

Quando não houver coabitação, deve ser assegurado o direito de 

visita do idoso. À míngua de norma expressa em nosso ordenamento em favor dos 

avós217, o fundamento legal para o direito de visita dos que se enquadram no 

conceito legal de idoso é extraído dos artigos 3.º e 10, § 1.º, V, do Estatuto do Idoso, 

que estabelecem o direito da pessoa idosa, com absoluta prioridade, à convivência e 

à participação na vida familiar, correspondendo à obrigação imposta à família, à 

comunidade, à sociedade e ao Poder Público, de assegurarem sua efetividade. 
 

215 No mesmo sentido: MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comentários ao Estatuto do Idoso. São 
Paulo: LTr, 2004, p. 46; SOUZA, Fladja Raiane Soares de. Comentário ao art. 10, § 1.º, V. In: 
PINHEIROS, Naide Maria (Coord.). Estatuto do Idoso comentado. Campinas: LZN, 2006, p. 107.  
216 CAMARANO, Ana Amélia et al. Família: espaço de compartilhamento de recursos e 
vulnerabilidades. In: CAMARANO, Ana Amélia (Org.). Os novos idosos brasileiros: muito além dos 
60? Brasília: IPEA, 2004, p. 151. 
217 Na legislação comparada, cumpre anotar que o Código Civil francês contempla expressamente a 
extensão do direito de visitas aos avós, conforme se lê do artigo 371-4: O pai e a mãe não podem, 
salvo motivos graves, opor obstáculos às relações pessoais entre o menor e seus avós. Na falta de 
acordo entre as partes, essas relações serão regulamentadas pelo juiz de família. OLIVEIRA, 
Euclides Benedito de. Direito de visitas dos avós aos netos. Intelligentia Jurídica. Disponível na 
Internet: http://www.intelligentiajuridica.com.br/artigos/artigo3-oldout2002.html. Acesso em 03 jan. 
2005.  
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Adaptando o magistério de Silvio Neves Baptista218, cuida-se, pois, de um direito da 

personalidade do idoso em ser visitado não só pelos netos, mas por qualquer 

pessoa que lhe tenha afeição.          

 

4.4 Regime obrigatório de bens no casamento: a proibição de 

compartilhar 

Aqui, reside um dos pontos mais polêmicos tocantes ao 

patrimonialismo das relações jurídicas envolvendo idosos. Trata-se da 

incomunicabilidade de bens, regime imposto à pessoa maior de 60 anos que, 

decidindo casar-se, deve suportar tal restrição. É o que determina o art. 1.641, II, do 

Código Civil.219  

Há gritante inconstitucionalidade no dispositivo, que afronta o 

princípio da isonomia e atenta contra a dignidade do idoso, “por reduzir sua 

autonomia como pessoa e constrangê-la à tutela reducionista, além de estabelecer 

restrição à liberdade de contrair matrimônio, que a Constituição não faz”220. De 

saída, fere três normas de primeira grandeza, que encarnam os princípios 

constitucionais da dignidade, igualdade e liberdade.  

Ainda nos domínios da Constituição, resta violada a garantia 

fundamental ao direito de propriedade, constante do art. 5.º, XXII. O Código Civil, lei 

 
218 Vide nota 55. NEVES BAPTISTA, Silvio. Direito do visita dos avós. Diário de Pernambuco, 
Recife, Vida Urbana, p. C8, 18 set. 2005. 
219 O Código Civil de 1916 (art. 258, II) estabelecia parâmetros diferenciados entre os sexos: para os 
homens, o regime de bens do casamento era para o maior de 60 anos; para a mulher, a maior de 50 
anos. 
220 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Código Civil comentado: direito de família, relações de parentesco, 
direito patrimonial: arts. 1.591 a 1.693. São Paulo: Atlas, 2003, p. 242. v. 16.  
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que disciplina os direitos reais, enuncia que "o proprietário tem o direito de usar, 

gozar e dispor da coisa" (art. 1.228, caput). Ao proibir o idoso de partilhar os seus 

bens, o dispositivo cria uma forma de incapacidade estranha ao elenco taxativo dos 

incapazes, previsto na parte geral do Código Civil (artigos 3.º e 4.º). Se o faz, é 

porque os maiores de 60 anos supostamente padecem de alguma deficiência que 

lhes retira a plena compreensão dos seus atos. "Pessoas experimentadas na vida 

passam a ser tratadas como frágeis e indefesos seres, presas fáceis da cobiça de 

caça-dotes"221, enquanto, contraditoriamente, um jovem de 18 anos pode escolher o 

regime de bens que lhe aprouver, ao contrair matrimônio.  

Para Luiz Felipe Brasil Santos - autor da proposta de enunciado 

apresentada na III Jornada de Direito Civil, realizada em 2004, dizendo ser 

inconstitucional o art. 1.641, II, do Código Civil222 -, "se o idoso for plenamente 

capaz, deve sê-lo para a prática de todos os atos da vida civil, inclusive para dispor 

sobre as conseqüências patrimoniais do casamento". Prossegue, advertindo que, 

em se tratando de fato de uma situação em que o idoso deva ser declarado incapaz, 

e lembra que a proteção legal prevista para o caso é a interdição. "Assim, não há 

razão para essa obrigatoriedade, resultante de uma inconsistente presunção de 

incapacidade – que se torna para esse fim, absoluta".223

A proibição é de tal forma incoerente, que basta perquirir sobre 

situações que envolvem maior grau de risco ou comprometimento e não há vedação 

para o idoso, como, e. g., ocupar o cargo de presidente da República. Ademais, a 

 
221 CARVALHO JÚNIOR, Pedro Lino de. O idoso e o direito de família. Direito do Idoso. Disponível 
na Internet: www.direitodoidoso.com.br. Acesso em 14 jan. 2004. 
222 A proposta não recebeu aprovação. RODRIGUES, Anaí. Fixação do regime de bens no 
casamento de maiores de 60 anos gera polêmica. Portal do Envelhecimento. Disponível na Internet: 
http://www.pucsp.br/portaldoenvelhecimento/ artieop/Geral/artigo101.htm. Acesso em 02 mar. 2005.  
223 Ibidem. 
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despeito de não poder escolher o regime de bens ao casar, o idoso continua 

podendo dispor do seu patrimônio, reservada a parte dos herdeiros necessários. 

E mais: o art. 1.511 do Código Civil, que abre o Livro IV – Do direito 

de família, preconiza: "o casamento estabelece comunhão plena de vida". Mais uma 

vez, estariam excepcionados desse regramento os idosos, cujos bens e interesses 

são incomunicáveis pelo matrimônio.               

Não resta dúvida que o preceito proibitivo tem sua origem na 

proteção exclusiva do patrimônio - sendo herança do Código Civil de 1916, 

marcadamente patrimonialista -. Mas, ainda se indaga sobre qual bem a lei deseja 

tutelar impondo tal constrangimento, uma vez que os únicos beneficiários seriam os 

herdeiros do idoso, e é sabido ser defeso, em nosso ordenamento, que se delibere 

acerca da herança de pessoa viva (art. 426 do Código Civil). 

Fica registrada, aqui, pelos fundamentos legais expendidos, 

proposição de lege ferenda para extirpar do Código Civil o preceito proibitivo 

constante do art. 1.641, II, que estabelece regime obrigatório de separação de bens 

para a pessoa maior de 60 anos.       

   

 

 

 

  



CAPÍTULO 5   
O DIREITO LABORAL  
EM DEFESA E PROMOÇÃO DA PESSOA IDOSA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velhos homens devem ser exploradores, 
não importa onde... 

Temos de estar sempre nos movendo 
na direção de uma nova intensidade, 

de uma união a mais, de uma comunhão mais profunda... 
Nos movendo através de uma desolação escura, fria e vazia: 

O grito das ondas, o grito do vento, as águas imensas 
das gaivotas e dos golfinhos: 

Em meu fim está o meu princípio. 
 
 
 

T. S. ELIOT 
East Coker 
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5.1 O idoso e o direito ao trabalho 

Pretende-se, nesta paragem, fazer uma reconstituição da trajetória 

normativa da proteção ao idoso nas relações de trabalho, fazendo um roteiro das 

leis que a situam, o que orientará o mapeamento da disciplina no microssistema.  

De largada, vale enfatizar que a garantia da proteção ao idoso jorra 

da nascente do princípio da dignidade humana (art. 1.º, III, da Constituição Federal), 

que deve informar todo o ordenamento jurídico brasileiro, donde se podem extrair os 

seguintes substratos: a) o repúdio a qualquer forma injusta de restrição aos direitos 

fundamentais da pessoa em razão do fator 'idade', incluindo o direito ao trabalho e à 

profissionalização; b) o dever de tornar efetivas medidas que viabilizem o acesso a 

esses direitos específicos, proporcionando sua fruição.224  

O fluxo da afirmação e reconhecimento do postulado da dignidade 

humana, compreendendo todas as fases e projeções de sua vida, fez um trajeto de 

árduas e longas corredeiras, cuja evolução gradual desaguou na institucionalização 

de um conjunto de direitos e garantias do ser humano. Esse repertório presta-se, de 

um lado, a coibir abusos que degradem a condição digna, e, de outro, a promover o 

desenvolvimento da personalidade do homem, em toda a extensão do viver e com 

amplo alcance social, o que compreende a profissionalização e o trabalho. 

A Resolução n.º 46 da ONU – Organização das Nações Unidas, de 

16/12/1991, aprovada por meio da sua Assembléia Geral, estabeleceu uma série de 

princípios a serem adotados pela comunidade internacional em relação ao idoso, 

vinculando a atuação do Brasil. Em destaque, algumas garantias erigidas a 

 
224 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Comentário ao art. 26. In: PINHEIROS, Naide Maria (Coord.). 
Estatuto do Idoso comentado. Campinas: LZN, 2006, p. 184. 
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diretrizes: 

Ter acesso a trabalhar ou ter acesso a outras formas de geração de renda. 

Poder determinar em que momento deverá afastar-se do mercado de 
trabalho. 

Permanecer integrado à sociedade, participar ativamente na formulação e 
implementação de políticas que afetam diretamente seu bem-estar e 
transmitir aos mais jovens conhecimentos  e habilidades.  

Aproveitar as oportunidades para prestar serviços à comunidade, 
trabalhando como voluntário, de acordo com seus interesses e 
capacidades. 

Aproveitar as oportunidades para total desenvolvimento de suas 
potencialidades.  

Ter acesso aos recursos educacionais, culturais, espirituais e de lazer da 
sociedade. 

Ser tratado com justiça, independente da idade, sexo, raça, etnia, 
deficiências, condições econômicas ou outros fatores. 225

 

A tutela do idoso e a relevância jurídico-social do respeito à sua 

dignidade correspondem a uma postura normativa universal de especificação226 dos 

direitos fundamentais. Por isso a inserção do Capítulo VI – Da profissionalização e 

do trabalho no Título II - Dos direitos fundamentais, no Estatuto do Idoso. 

O art. 26 do estatuto assegura ao idoso "o exercício de atividade 

profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas". Fazendo-

o, determina que sejam observadas as peculiaridades e necessidades inerentes à 

condição natural apresentada por aqueles com mais tempo de vida. 

Observe-se que a expressão 'atividade profissional' lançada no 

texto legal alcança toda e qualquer modalidade de trabalho, não importa se tem 

caráter público ou privado, subordinado ou autônomo, urbano ou rural, avulso, 

cooperado, intelectual, manual, técnico, temporário, parcial, integral, ou até mesmo 

 
225 Princípios das Nações Unidas para o idoso. Bioética. Disponível na Internet: 
http://www.bioetica.ufrgs.br/onuido.htm. Acesso em 14 set. 2004. 
226 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992, p. 62. 
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voluntário. Por deferência dessa proteção especial, a atividade profissional 

desenvolvida em qualquer das situações descritas, além de digna e hígida – 

requisitos exigidos para qualquer trabalho -, deve também ser compatível com a 

condição (física, intelectual e psíquica) especial da pessoa idosa. Não lhe devem ser 

designadas, por exemplo, tarefas que imponham excessiva ou desproporcional 

carga de esforço e movimento, ou atividades que acarretem inadequada pressão 

psicológica e estresse emocional.227              

Uma vez que a garantia legal ao exercício do direito ao trabalho 

exige a compatibilização entre as atividades a serem executadas e as condições 

especiais do idoso, a inobservância desse requisito equivale à negação do próprio 

direito. Conseqüentemente, afronta o princípio constitucional da igualdade, do qual 

emana a proteção especial, que assegura tratamento diferenciado aos que se 

encontram em situação de desigualdade material, nesta exata medida. A distinção, 

na espécie, tem conteúdo jurídico positivo e visa promover a igualdade substancial. 

A proteção especial prioritária tem por fim equilibrar situações 

sociais reconhecidamente desiguais, adversas em relação a determinado grupo – no 

caso, os idosos -, para que cada um de seus integrantes, em sua diversidade, possa 

ter acesso e usufruir os bens da vida e os direitos afetos a sua dignidade, como o 

direito ao trabalho. Assim, a inserção do idoso em atividade laboral que lhe seja 

prejudicial, em desrespeito à condição natural do idoso, configura ofensa ao 

princípio da dignidade humana. 

 
227 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Comentário ao art. 26. In: PINHEIROS, Naide Maria (Coord.). 
Estatuto do Idoso comentado. Campinas: LZN, 2006, p. 187. 
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5.2 O suposto decréscimo da capacidade produtiva 

O art. 3.º, IV, da Constituição Federal, que traz os objetivos da 

República, repele com veemência tratamento diferenciado ou exclusão motivados 

por preconceito em razão da idade, inclusive. A despeito disso, a prática 

discriminatória encontra nas relações trabalhistas um ambiente muito propício para 

se desenvolver, e um dos seus alvos preferenciais é o idoso.    

Segundo o conceito usual, discriminar é estabelecer diferença, 

distinguir, separar. A sua etimologia, de origem anglo-americana, revela o caráter 

infundado de uma distinção. Assim, discriminar pressupõe um tratamento 

diferenciado comparativamente desfavorável. O ato de discriminar é, pois, composto 

pelos seguintes elementos: a) o preconceito ou pré-juízo, que consiste em julgar ou 

conceituar alguém mediante uma generalização, uma banalização ou mistificação; b) 

a separação, que é o ato de distinguir entre as dimensões dos diversos indivíduos e 

dos seus respectivos grupos; c) a personificação, que é o estigma que agrega à 

identidade das pessoas aquele traço extrínseco, exterior. 228

Embora os estudos comprovem que o avanço da idade não 

determina a deterioração da inteligência, pois ela está associada à educação, ao 

padrão de vida, à vitalidade física, mental e emocional, ainda há muito que se 

desmistificar a esse respeito. Sendo o envelhecimento um processo pessoal, 

individual, não se pode generalizar e estigmatizar as pessoas tendo por base sua 

idade, porque ele pode ter múltiplas feições. 

 
A generalização é falsa. Os idosos podem ser mais lentos ou menos 
vigorosos, mas compensam com a maior experiência e a confiança no 
próprio trabalho. O que se deve fazer é empregá-los em funções adaptadas 

 
228 VIANA, Márcio Túlio; RENAULT, Luiz Otávio Linhares. Discriminação. São Paulo: LTr, 2000, p. 
39. 
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às suas qualidades. Não há estudo que comprove que eles são piores no 
trabalho que os outros. Isso vale apenas para a minoria dos casos. O 
problema é que, quando você convence alguém de que ele não consegue 
mais trabalhar, ele realmente não vai mais conseguir. É o que se faz hoje 
em dia com as pessoas mais velhas.229

     

Rifkin antevê um novo mundo de vidro e silício, com redes de 

comunicação global e super-rodovias da informação, ciberespaço e realidade virtual, 

produtividade elevadíssima, fábricas automatizadas e escritórios eletrônicos, e cogita 

que o preço do ingresso para esse admirável novo mundo seja a reeducação e o 

retreinamento. Mas adverte: 

De fato, estamos passando por uma grande transformação histórica rumo à 
Terceira Revolução Industrial e nos encaminhando inexoravelmente para 
um mundo quase sem trabalhadores. O hardware e o software já existem 
para apressar nossa passagem para uma civilização de silício. A questão, 
ainda não resolvida, é quantos seres humanos serão deixados para trás 
nessa etapa final da jornada industrial e que tipo de mundo espera os que 
chegarem do outro lado.230  

 
 

É de se lembrar que os idosos de hoje já haviam concluído sua 

formação e já ocupavam seus postos no mercado de trabalho, antes do advento da 

Era da Informação. Esse atraso no desenvolvimento educacional e intelectual dos 

idosos atua como potencializador da sua exclusão do mercado de trabalho, em face 

do processo de intelectualização do trabalho manual proporcionado pelo avanço 

tecnológico e, conseqüentemente, pelo incremento do trabalho qualificado. 

Beauvoir incita: “ao invés de oferecer ao velho um recurso qualquer 

contra seu destino biológico, garantindo-lhe um porvir póstumo, a sociedade de hoje 

o rejeita, ainda vivo, para um passado superado”, arrematando que “a aceleração da 

História transtornou profundamente o relacionamento do homem idoso com suas 

 
229 SCHIRRMACHER, Frank. A revolução dos idosos: o que muda no mundo com o aumento da 
população mais velha. Trad. Maria do Carmo Ventura Wollny. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 14. 
230 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos níveis dos empregos e a redução 
da força global de trabalho. São Paulo: Makron Books, 1995, p. 310. 

  



 122
 

                                                

atividades”231. 

A lida profissional tornou-se cada vez mais complexa, fazendo com 

que o mercado de trabalho formal demande maior domínio do conhecimento 

tecnológico, vigor físico, celeridade, criatividade etc. A pujança do desenvolvimento e 

supremacia da tecnologia, o motor da competitividade, a velocidade dos 

mecanismos de produção e a busca frenética por resultados têm sido fatores de 

desvalorização e alijamento dos idosos dos postos de trabalho. Isso devido ao 

estigma social do trabalho moderno, baseado na concepção – nem sempre 

verdadeira – de que os jovens são os mais produtivos, ágeis, com maior capacidade 

de adaptação, habilitados, criativos e ousados. É a dura realidade de um mercado 

em que as oportunidades de trabalho são escassas, sobremaneira para o idoso, e 

onde o inimigo pode ser representado por um monstro de duas cabeças, “as forças 

gêmeas da globalização e da automação”232.  

O não-enquadramento nessa moldura estigmatizada é uma 

sentença prévia de segregação social, e as fileiras da inatividade engrossam até 

mesmo com pessoas na faixa dos 40 anos233, que passam a integrar o "grupo dos 

'idosos precoces' no universo profissional"234. Trata-se do fenômeno denominado 

"juvenilização do trabalho"235, responsável por grande cota de injustiça social, e que 

 
231 BEAUVOIR, Simone de. A velhice. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990, p. 119. 
232 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos níveis dos empregos e a redução 
da força global de trabalho. São Paulo, Makron Books, 1995, p. 313.  
233 Inegavelmente, hoje, diante de moldura econômica recessiva, são maiores ainda as dificuldades 
para obtenção e manutenção dos postos de trabalho por parte dos trabalhadores de faixa etária mais 
avançada. Por incrível que possa parecer, malgrado o envelhecimento da população brasileira, as 
pessoas com mais de 40 anos e que se encontram desempregadas se deparam com muito maior 
resistência para reingressar no mercado de trabalho – se comparada a situação com indivíduos mais 
jovens. SILVA NETO, Manoel Jorge e. Proteção constitucional dos interesses trabalhistas: 
difusos, coletivos, e individuais homogêneos. São Paulo: LTr, 2001, p. 173.   
234 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Comentário ao art. 26. In: PINHEIROS, Naide Maria (Coord.). 
Estatuto do Idoso comentado. Campinas: LZN, 2006, p. 189. 
235 Ibidem, p.189. 
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tem infligido odioso preconceito em relação ao idoso. Deve ser abolida a idéia 

nefasta de que o aumento da idade – condição natural da passagem do tempo no 

ciclo da vida – conjuga-se sempre com deficiência, incapacidade, improdutividade.  

 

5.3 Princípio legal da não-discriminação no trabalho 

O sistema jurídico brasileiro repugna qualquer manifestação 

discriminatória, motivada por critérios ilegítimos ou abusivos, perpetrada em 

desfavor de pessoas ou grupos. A vedação a condutas que, direta ou indiretamente, 

trazem a marca da discriminação, decorre da cláusula-fonte do ordenamento 

jurídico, a dignidade humana, e do cânone constitucional da isonomia.  

A Constituição Federal dá a justa medida já no art. 3.º, IV, ao 

instituir como objetivo da República a promoção do bem de todos, sem preconceito 

ou discriminações de toda sorte. Depois, o art. 5.º, caput, estatui que todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e seu inciso XLI prescreve 

que será punida pela lei qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais. Por último, especificamente relacionado aos direitos trabalhistas, e 

como extensão dos preceitos anteriores, o art. 7.º, XXX, proíbe que se estabeleça 

diferença de salários, de exercício de funções e critério de admissão, dentre outros, 

por motivo de idade.  

O tempo vivido somente pode ser nota distintiva quando invocada 

em benefício do idoso, e assim visando sua inclusão, adaptação, manutenção, 

proteção ou aperfeiçoamento em atividade profissional, nunca como um discrímen 
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pernicioso.236

 

5.3.1 O discrímen odioso: momentos da ocorrência e conseqüências 

jurídicas 

O art. 27, caput, do Estatuto do Idoso ratifica: 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. O preceito reforça o teor das disposições constitucionais 

declinadas (artigos 3.º, IV, 5.º, caput e XLI, e 7.º, XXX), particularizando o fator 

'idade' como motivação, e o âmbito das relações de trabalho como cena da conduta 

repudiada. 

Interessa frisar que a diferenciação positiva ou promocional 

corresponde a ação jurídica afirmativa, voltada para a concretização do princípio da 

igualdade, com o fito de proporcionar, no campo do acesso e fruição dos direitos das 

pessoas e dos grupos, à luz de um tratamento diferenciado conferido pelo direito, 

idênticas oportunidades aos que se apresentam em condição de desigualdade no 

plano material. "A igualdade jurídica de tratamento deve tomar as diferenças de fato 

para realizar a igualdade em direitos"237. 

O ato discriminatório na contratação do idoso pode revestir-se na 

forma de diferentes condutas, valendo mencionar algumas situações descritas pela 

 
236 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Comentário ao art. 26. In: PINHEIROS, Naide Maria (Coord.). 
Estatuto do Idoso comentado. Campinas: LZN, 2006, p. 187. 
237 WANDELLI, Leonardo Vieira. Despedida abusiva. São Paulo: LTr, 2004, p. 374. 
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doutrina238: 

a) a sujeição a testes não exigidos para outras pessoas, com a intenção de 
se aferir a atenção, a celeridade ou o vigor pessoal; 

b) a exigência de exames de saúde ou atestados diferenciados em face de 
outros trabalhadores; 

c) a preterição imotivada no processo de seleção em relação a outros 
candidatos de menor idade; 

d) desistência da contratação diante do conhecimento da idade; 

e) a proposta de remuneração inferior à de outros trabalhadores com a 
mesma atividade, jornada e qualificação; 

f) a proposta de alteração da atividade objeto da contratação, em 
decorrência somente da indicação do elemento idade. 

 
  

Critica-se a incompletude da previsão contida no caput do art. 27, 

do estatuto, que fez menção exclusiva à discriminação perpetrada no ato de 

admissão do idoso, uma vez que a conduta discriminatória por parte do contratante 

não se revela apenas no momento da contratação ou na fase pré-contratual. Ocorre, 

até com mais intensidade, no desenvolvimento da atividade laboral e por ensejo da 

rescisão do contrato de trabalho.  

Mas a omissão do art. 27 do estatuto, quanto aos momentos 

posteriores à admissão em que pode ser intentada discriminação contra o idoso,  

não compromete a tutela jurídica a ele garantida. O próprio estatuto dispõe de regra 

supletiva: 

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.  

 
 

Essa norma tem espectro abrangente, aplicando-se a todas as 

 
238 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Comentário ao art. 26. In: PINHEIROS, Naide Maria (Coord.). 
Estatuto do Idoso comentado. Campinas: LZN, 2006, p. 193. 
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distinções negativas relacionadas à idade, prescrevendo garantia de punição, na 

forma da lei, para toda violação praticada.  

Sobre discriminação no âmbito do direito do trabalho, é de se 

mencionar a Convenção n.º 111 da OIT – Organização Internacional do Trabalho, 

incorporada ao ordenamento brasileiro em 1968239, que traz:  

Art. 1.º - 1. Para os fins da presente convenção o termo "discriminação" 
compreende: 

 
a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, 
religião, opinião pública, ascendência nacional ou origem social, que tenha 
por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento 
em matéria de emprego ou profissão; 

 
b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito 
destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou tratamento em matéria 
de emprego ou profissão [...]. 

 
2. As distinções, exclusões ou preferências fundadas em qualificações 
exigidas para um determinado emprego não são consideradas como 
discriminação. 

 
  

E, mais incisivamente, a Lei n.º 9.029, de 13/04/1995, estatuiu  

vedação a conduta discriminatória no âmbito das relações de emprego: 

Art. 1.º. Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e 
limitativa para efeito de acesso à relação de emprego, ou sua manutenção, 
por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou 
idade, ressalvadas, neste caso, as hipóteses de proteção ao menor 
prevista no inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal. (grifou-se) 
 
 

Evidencia-se que, em face do ordenamento jurídico brasileiro, é 

defeso discriminar o idoso em todas as fases que compreende a relação de trabalho 

(admissão, execução e rescisão), sobremodo pelo lastro constitucional da vedação. 

No caso específico da dispensa do idoso, com feição 

discriminatória, caracteriza-se rescisão de caráter abusivo, tendo em vista que o 

 
239 Aprovada pelo Decreto Legislativo n.º 104, de 24/11/1964, foi ratificada em 26/11/1965, tendo 
vigência a partir do Decreto de Promulgação n.º 62.150, de 19/1/1968. 
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direito potestativo240 do contratante de rescindir o pacto laboral é exercido de 

maneira contrária a sua finalidade e de forma anti-social, sob pretexto repelido 

veementemente pelo sistema jurídico brasileiro (Constituição da República, 

Convenção n.º 111 da OIT, Lei n.º 9.029/95, Estatuto do Idoso).  

A realidade tem mostrado que, quando as empresas reestruturam 

seus quadros funcionais, as demissões começam pelos trabalhadores de mais 

idade, como costuma acontecer nos planos de demissão voluntária, que se 

traduzem "não apenas em procedimento vulnerador dos direitos dos trabalhadores 

de uma maneira geral, mas também em acintoso desrespeito aos empregados de 

faixa etária mais elevada"241. Atos que tais materializam de uma das mais cruéis 

discriminações que pode sofrer o ser humano: “o preconceito por viver mais”242.  

Ainda se socorre, nessas circunstâncias, do art. 187 do Código 

Civil, que delineia o 'abuso de direito', estabelecendo que "também comete ato ilícito 

o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos 

pelo seu fim, econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes". 

 
240 Mesmo em face da sua potestatividade, portanto, a dispensa corresponde a um direito 'relativo', e 
não absoluto. É relativo, assim, no sentido de se encontrar sujeito às diretrizes estabelecidas pelo 
legislador para o seu válido exercício, estando condicionada a sua eficácia à observância da lei. A 
relatividade do direito de despedir, portanto, decorre da sua sujeição à lei. TEIXEIRA, Sérgio Torres. 
Proteção à relação de emprego. São Paulo: LTr, 1998, p. 171-172. 
241 O Ministério Público do Trabalho da 21.ª Região, no particular, propôs ação civil pública contra a 
Empresa de Telecomunicações do Rio Grande do Norte – TELERN, exatamente por consumada 
discriminação com base na idade dos trabalhadores. E a prática discriminatória ocorreu da seguinte 
forma: com o objetivo de reduzir o quadro de pessoal, a empresa apresentou aos empregados "plano 
de incentivo de rescisão contratual", com o exigüíssimo prazo de três dias para "adesão". Não 
atingido, como se previa, o número mínimo de demissionários, resolveu, então, o empregador, sponte 
sua, escolher aqueles que seriam integrados ao malsinado rol, quando, na oportunidade, pôde ser 
observado que a esmagadora maioria possuía média de idade de 45 anos. Distribuída a ação à 4.ª 
Vara do Trabalho de Natal, tombada sob o n.º 38-04-1835198, foi deferida a medida liminar para 
determinar a reintegração dos empregados incluídos de forma discriminatória no plano de demissão. 
SILVA NETO, Manoel Jorge e. Proteção constitucional dos interesses trabalhistas: difusos, 
coletivos, e individuais homogêneos. São Paulo: LTr, 2001, p. 174.   
242 LINDOSO, Mônica Bezerra de Araújo. A discriminação do idoso no acesso e na manutenção do 
emprego. Disponível na Internet: http://www.pgj.ma.gov.br/pid/revista_virtual/monica_rv.asp . Acesso 
em 05 jul. 2004. 
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Uma vez configurada a dispensa de idoso do trabalho, motivada por 

discriminação, as conseqüências jurídicas são de diferentes ordens. Algumas das 

implicações da prática daninha estão previstas na Lei 9.029/95: 

Art. 3.º. Sem prejuízo do prescrito no artigo anterior, as infrações do 
disposto nesta lei são passíveis das seguintes cominações: 

I - multa administrativa de dez vezes o valor do maior salário pago pelo 
empregador, elevado em cinqüenta por cento em caso de reincidência; 

II - proibição de obter empréstimo ou financiamento junto a instituições 
financeiras oficiais. 

 

Art. 4.º. O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos 
moldes desta lei, faculta ao empregado optar entre: 

I - a readmissão com ressarcimento integral de todo o período de 
afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas 
monetariamente, acrescidas dos juros legais; 

II - a percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento, 
corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais. 

 
Vê-se que a reprimenda pode ensejar, a partir da anulação do ato 

rescisório, e, em se tratando de vínculo empregatício, tanto a reintegração ao serviço 

quanto uma indenização a título de compensação243. A opção é feita por quem foi 

vítima da discriminação: o idoso decidirá, quando da propositura a ação competente, 

pela solução que melhor lhe convier. 

Avante. Restando caracterizada conduta discriminatória contra o 

idoso, ocorrida no momento admissional, durante o desenvolver das atividades ou 

por ocasião da rescisão contratual, tem-se por aviltada a dignidade do trabalhador 

idoso, que ainda fará jus a indenização por danos morais, além dos efeitos previstos 

 
243 Ocorrendo a dispensa de empregado por motivo discriminatório, o legislador pátrio expressamente 
concedeu ao obreiro o direito de postular a anulação do ato resilitório e obter, conseqüentemente, o 
restabelecimento do vínculo empregatício irregularmente rompido. A segunda opção [...], a chamada 
'indenização reparatória', constitui mera medida inibitória, por não implicar a anulação da dispensa 
realizada. TEIXEIRA, Sérgio Torres. Proteção à relação de emprego. São Paulo: LTr, 1998, p. 397. 
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na Lei n.º 9.029/95.244

O reconhecimento do direito à reparação integral dos danos, em 

todas as suas manifestações, é obra do legislador constituinte e está inserta dentre 

os direitos e garantias fundamentais (art. 5.º, V e X), nestes termos: "é assegurado o 

direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem" e "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou 

moral decorrente da sua violação".  

O Código Civil amoldou-se à configuração constitucional, que 

tratara da responsabilidade civil como reflexo da proteção à pessoa humana, 

instituindo a obrigação de reparar o dano moral (artigos 186 e 927 et seq.), mediante 

indenização a ser fixada pelo órgão jurisdicional, com base em critérios de eqüidade 

e razoabilidade, e atendendo às finalidades compensatória e sancionatória-

preventiva245 do imperativo legal. 

Por evidente, se a relação de trabalho mantida entre o idoso e o 

empregador não se traduz por vínculo empregatício, ausente a nota de 

 
244 DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA IDADE. VIOLAÇÃO À LEI N.º 9.029/95 E DANO MORAL. 
SANÇÕES APLICÁVEIS. REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO. Quando o autor é discriminado em 
razão de sua idade é vítima de abalo moral em vista de haver recebido alcunha no trabalho, em razão 
de sua faixa etária, viola o empregador a Lei n.º 9.029/95 e é responsável pelo dano moral, sendo 
sancionado com a reintegração do empregado e a indenização por dano moral. BRASIL. Tribunal 
Regional do Trabalho 9.ª Região. Recurso Ordinário n.º 05749-2001-014-09-00-6, rel. Juiz Célio 
Horst Waldraff, acórdão publicado no Diário da Justiça em 07 nov. 2003. Disponível na Internet: 
http://www.trt9.gov.br/teste/pesquisa_movimento.asp?Id=OOTBU@AJWSHBRMP<4+9?QM>.5,1;20 / 
2>LRFCHQN??>T> JIH@. Acesso em 05 jan. 2006. 
245 É relevante assinalar que a reparação dos danos morais projeta-se em duas direções: a primeira, 
visando a compensar a lesão impingida à vítima, no sentido de dar-lhe satisfação, já que é impossível 
ressarcir-se ou indenizar-se o que não possui equivalência econômica (a dor, o sofrimento, a 
humilhação, a aflição etc.); a segunda, no rumo de impor ao lesante uma sanção suficiente a fazê-lo 
sentir a reação do Direito diante da antijuridicidade do ato ou omissão injusta perpetrada, em medida 
bastante a gerar desestímulo de conduta e dissuasão de comportamentos assemelhados no seio 
social, como elemento de caráter preventivo. MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Comentário ao art. 
26. In: PINHEIROS, Naide Maria (Coord.). Estatuto do Idoso comentado. Campinas: LZN, 2006, p. 
197. 

  

http://www.trt9.gov.br/teste/pesquisa_movimento.asp?Id=OOTBU@AJWSHBRMP%3C4+9?QM%3E.5,1;20%20/%202%3ELRFCHQN??%3ET%3E%20JIH@
http://www.trt9.gov.br/teste/pesquisa_movimento.asp?Id=OOTBU@AJWSHBRMP%3C4+9?QM%3E.5,1;20%20/%202%3ELRFCHQN??%3ET%3E%20JIH@
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subordinação, não será possível a opção pela reintegração ou readmissão, 

hipóteses incompatíveis com a prestação autônoma de serviços. A este caso não se 

aplica a Lei n.º 9.029/95, mas o ato ilícito perpetrado com a rescisão contratual 

fundada em discriminação contra o idoso terá como consectário a indenização por 

danos materiais e morais. 

Importa destacar, outrossim, que a conduta discriminatória contra o 

idoso verificada em acesso a cargo público, emprego ou qualquer trabalho246, 

também está tipificada como ilícito penal, no Estatuto do Idoso: 

Art. 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) 
ano e multa: 

 I – obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de 
idade; 

 II – negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho. 

 
 

Da jurisprudência, colhe-se decisão paradigmática em matéria de 

discriminação do idoso no trabalho: 

RECURSO DE REVISTA. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA POR IDADE. 
NULIDADE.ABUSO DE DIREITO. REINTEGRAÇÃO.  Se das premissas 
fáticas emergiu que a empresa se utiliza da prática de dispensar seus 
funcionários quando estes completam 60 anos, imperioso se impõe ao 
julgador coibir tais procedimentos irregulares, efetivados sob o manto do  
poder potestativo, para que as dispensas não se efetivem sob a pecha 
discriminatória da maior idade.  

Embora o caso vertente não tivesse à época de sua ocorrência previsão 
legal especial (a Lei 9.029 que trata da proibição de práticas 
discriminatórias foi editada em 13.04.1995 e a dispensa do reclamante 
ocorreu anteriormente), cabe ao prolator da decisão o dever de valer-se 
dos princípios gerais do direito, da analogia e dos costumes, para 
solucionar os conflitos a ele impostos, sendo esse, aliás, o entendimento 
consagrado pelo art. 8º, da CLT, que admite que a aplicação da norma 
jurídica em cada caso concreto, não desenvolve apenas o dispositivo 
imediatamente específico para o caso, ou o vazio de que se ressente, mas 

 
246 A norma contempla o serviço público, a prestação de serviços e o acesso às empresas privadas. 
[...] As condições físicas e psíquicas do idoso podem ser avaliadas para o emprego ou trabalho, pois 
não haverá uma fórmula matemática para o caso, na medida em que o juiz deverá valorar a hipótese 
caso a caso. Não é crime vedar trabalho ao idoso que sofre de grave doença psicomotora para o 
serviço de operador de trilhos de trem. RAMAYANA, Marcos. Estatuto do Idoso comentado. Rio de 
Janeiro: Roma Victor, 2004, p. 102-103.  
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sim, todo o universo de normas vigentes, os precedentes, a evolução da 
sociedade, os princípios, ainda que não haja omissão na norma.  

Se a realidade do ordenamento jurídico trabalhista contempla o direito 
potestativo da resilição unilateral do contrato de trabalho, é verdade que o 
exercício deste direito guarda parâmetros éticos e sociais como forma de 
preservar a dignidade do cidadão trabalhador.  

A despedida levada a efeito pela reclamada, embora cunhada no seu 
direito potestativo de resilição contratual, estava prenhe de mácula pelo 
seu conteúdo discriminatório, sendo nula de pleno direito, em face da 
expressa disposição do art. 9º da CLT, não gerando qualquer efeito, tendo 
como conseqüência jurídica a continuidade da relação de emprego, que se 
efetiva através da reintegração.  

Efetivamente, é a aplicação da regra do § 1º do art. 5º da Constituição 
Federal, que impõe a aplicação imediata das normas definidoras dos 
direitos e garantias fundamentais, pois, como apontando pelo v. acórdão, a 
prática da dispensa discriminatória por idade confrontou o princípio da 
igualdade contemplado no caput do art. 5º da Constituição Federal.247

 
 
 
 

5.3.2 O discrímen razoável: fixação de limite máximo de idade pela 

natureza do cargo 

Outra questão a ser explorada consta do caput do art. 27 do 

Estatuto do Idoso, que proíbe "a fixação de limite máximo de idade, inclusive para 

concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir".  

É sabido que não se alinha aos princípios constitucionais da 

igualdade e da não-discriminação – emanações do postulado máximo da dignidade 

humana – "qualquer distinção ou restrição desfavorável relativa à idade, que se faça 

de maneira infundada ou ilegítima, sem se basear em uma razão relevante e 

justificável, social ou juridicamente"248. 

Desse modo, revela conduta abusiva de teor discriminatório a 

 
247 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n.º 462.888/1998, rel. Juiz André Luís 
Moraes de Oliveira, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 set. 2003. Disponível na Internet: 
http://www.tst.gov.br/processos/. Acesso em 24 jan. 2005. 
248 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Comentário ao art. 26. In: PINHEIROS, Naide Maria (Coord.). 
Estatuto do Idoso comentado. Campinas: LZN, 2006, p. 203. 

  



 132
 

                                                

fixação arbitrária de limite máximo de idade na contratação para qualquer trabalho, 

com intuito, explícito ou tácito, de restringir o acesso de pessoas que não se 

enquadram em certa faixa etária. Exemplo corriqueiro dessa prática são os anúncios 

de oferta de trabalho, veiculados nos meios de comunicação, que exigem, sem 

justificativa plausível, que o candidato não tenha atingido determinada idade. 

Ressalte-se que nem sempre ocorre a divulgação explícita de idade-limite no 

processo seletivo, embora seja critério determinante para a contratação. Nesse 

caso, é muito mais difícil apurar ou controlar a conduta ilícita. 

A ressalva cabível nos casos de fixação de idade máxima é quando 

a função, atividade ou cargo a ser exercido, por sua própria natureza, exigem a 

limitação. Para sua validade, no entanto, impõe-se a necessidade de motivação 

expressa que reflita a razoabilidade do ato, acentuando o caráter excepcional do 

procedimento restritivo.249  

 

 
249 Veja-se o assento do Supremo Tribunal Federal: CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE 
INSCRIÇÃO FUNDADA EM IMPOSIÇÃO LEGAL DE LIMITE DE IDADE, QUE CONFIGURA, NAS 
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, DISCRIMINAÇÃO INCONSTITUCIONAL (CF, ARTS. 5.º E 7.º, XXX). 
SEGURANÇA CONCEDIDA. A vedação constitucional de diferença de critério de admissão por 
motivo de idade (CF, art. 7.º, XXX) é corolário, na esfera das relações do trabalho, do princípio 
fundamental da igualdade (CF, art. 5.º, caput), que se estende, à falta de exclusão constitucional 
inequívoca (como ocorre em relação aos militares – CF, art. 42, § 1.º), a todo o sistema de pessoal 
civil. É ponderável, não obstante, a ressalva das hipóteses em que a limitação de idade se possa 
legitimar como imposição de natureza e das atribuições do cargo a preencher. Esse não é o caso, 
porém, quando, como se dá na espécie, a lei dispensa do limite os que já sejam servidores públicos, 
a evidenciar que não se cuida de discriminação ditada por exigências etárias das funções do cargo 
considerado. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário n.º 21.046, rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, acórdão publicado no D.O.U. de 14 nov. 1991. Disponível na Internet: 
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=21046&CLASSE=RMS&ORIGEM=AP& 
RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M. Acesso em 17 jan. 2006. 
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5.3.3 O discrímen positivo: a maior idade como critério de desempate 

em concurso público 

O parágrafo único do art. 27 do Estatuto do Idoso estabelece que "o 

primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se 

preferência aos de idade mais elevada". Dessa forma, os editais dos certames 

públicos ficam condicionados à observância do referido critério: quando houver 

empate entre os candidatos, aquele com mais tempo de vida terá direito à melhor 

posição classificatória.  

O preceito reflete a combinação de dois aspectos. O primeiro toca à 

presunção de que o candidato com mais idade tem mais experiência e maturidade 

adquirida, e, por isso, maior possibilidade de cumprir os misteres do cargo, em 

benefício do serviço público. Afinal, a idade também deve ser vista como fator de 

qualificação; algumas artes e ofícios são tão difíceis que se torna necessária uma 

existência inteira para dominar-lhes.  

A segunda consideração enfoca a norma do ponto de vista do 

princípio da proteção integral e da diretriz da prioridade absoluta, erigidos nos 

artigos 2.º e 3.º do Estatuto do Idoso. 

A primazia do idoso por ocasião de empate em concurso público 

constitui o fator 'maior idade' como discrímen positivo, com vistas a uma atuação 

promocional do Direito. Diante da evidência de que o mercado de trabalho privilegia 

os mais jovens, tolhendo as oportunidades dos mais velhos, justifica-se a 

intervenção a lei, inspirada no princípio da igualdade substancial.  
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5.4 Ingresso e regresso: o papel das políticas públicas 

O art. 28 do Estatuto do Idoso comete ao Poder Público a obrigação 

de criar e estimular programas sociais em favor do idoso, voltados à 

profissionalização, à preparação para a aposentadoria e aos incentivos à sua 

admissão no setor privado.  

O dispositivo citado funde-se ao inscrito no art. 3.º, parágrafo único, 

inciso II, da mesma lei, que preceitua a garantia de prioridade absoluta aos 

interesses da pessoa idosa, compreendendo a "preferência na formulação e na 

execução de políticas sociais públicas específicas".  

Além disso, ecoa o dever constitucional do Estado de implementar 

políticas públicas voltadas è efetivação dos direitos de cidadania de que o idoso é 

titular. 

         

5.4.1 Profissionalização do idoso 

Cada vez menos humanizado, o mercado seleciona o trabalhador 

pela medida de sua capacidade de produzir e gerar rendimentos e vantagens 

transformados em lucro. Esse é um mecanismo de exclusão social operado pela 

sociedade capitalista, "revelando a sua inexorável faceta de perversidade, ao pautar, 

nem tão dissimuladamente, o valor existencial do ser humano e, pois, o acesso aos 

bens da vida, a medidas e padrões de conteúdo meramente econômico"250. 

 
250 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Comentário ao art. 26. In: PINHEIROS, Naide Maria (Coord.). 
Estatuto do Idoso comentado. Campinas: LZN, 2006, p. 205. 
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Na dinâmica da moderna atividade econômica, o conhecimento 

tecnológico, sua forma de difusão e a velocidade do seu incremento tornaram-se 

obstáculos à aprendizagem e manejo pelos trabalhadores de mais idade. Isso não 

implica dizer que o grupo é menos capacitado ou interessado, mas que haveria um 

custo de treinamento, com o emprego de tempo e investimento financeiro, com o 

qual o mercado não está disposto a arcar. Além disso, os mais jovens percebem 

menores salários, o que se converte em vantagem financeira para o mundo 

empresarial. 

A exclusão se foi consolidando paulatina e silenciosamente, ao 

passo em que a sociedade - aqui compreendida como poder público e iniciativa 

privada – nada fez para iniciar os mais velhos, absortos em suas ocupações 

profissionais, nos domínios dessas técnicas revolucionárias. E o que dizer da 

perniciosa pecha de misoneístas atribuída aos idosos? Aliás, idéia que muitos deles 

incorporaram a título de complexo de inferioridade. 

É a lógica do lucro a excluir os idosos dos postos que trabalho que 

assimilaram maior quantidade de tecnologia, sobretudo os que dependem da 

informática. Eneida Araújo destaca que, num quadro de desemprego estrutural, 

decorrente das diversificadas transformações que atingem as relações de trabalho, 

paradoxalmente revelam uma tendência a que sejam aumentados os níveis de 

produção e restringido o emprego. E, quanto ao papel do Poder Público, a autora 

propugna que "o avanço tecnológico não dispensa o intervencionismo estatal na 

condução dos rumos da economia e das relações de produção. Inversamente, a 
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presença do Estado se faz indispensável para definir estas mudanças"251.   

Na elaboração do estatuto, o legislador objetivou a inclusão dos 

idosos por meio da profissionalização, reconhecendo ser aspecto de vital 

importância para a funcionalidade da sociedade brasileira, haja vista o crescente 

aumento do contingente de pessoas idosas. Não o fez, portanto, por razões 

altruísticas, mas sopesando os problemas que advirão, no plano assistencial, caso 

não sejam implementados programas de aproveitamento e valorização dos cidadãos 

com 60 anos ou mais, que devem passar a ser vistos como "colaboradores da 

sociedade". Nesses termos, a previsão de profissionalização dos idosos é um 

imperativo social.252

Assim, o inciso I do art. 28 do estatuto prevê o desenvolvimento, 

pelo Poder Público, de programas de "profissionalização especializada para os 

idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades regulares e 

remuneradas". Infere-se do dispositivo, em primeiro lugar, que os programas 

deverão privilegiar as áreas que guardem compatibilidade com os potenciais e 

habilidades dos idosos, considerando sua condição peculiar.253 Demais disso, ao 

prescrever o aproveitamento do idoso em 'atividades regulares e remuneradas', a 

norma enfoca a sua inserção, prioritariamente, no mercado formal de trabalho. 

Falar de políticas públicas voltadas para o acesso, manutenção e 

reingresso do idoso no mercado de trabalho é, muito além de mera postura 

 
251 ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As relações de trabalho: uma perspectiva democrática. São 
Paulo: LTr, 2003, p. 184-185. 
252 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Comentário ao art. 26. In: PINHEIROS, Naide Maria (Coord.). 
Estatuto do Idoso comentado. Campinas: LZN, 2006, p. 206.  
253 A idéia de difundir a validade do trabalho do idoso é alvissareira, pois são muitíssimos os casos, 
atividades, profissões e funções em que a pertinácia dos mais experientes recomenda sua 
contratação. MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comentários ao Estatuto do Idoso. São Paulo: LTr, 
2004, p. 70. 
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protecionista, buscar "o reequilíbrio da equação social, na parte em que sobressaem 

os fatores idade avançada, trabalho, inclusão e assistência"254.          

       

5.4.2 Incentivo à contratação de trabalhadores idosos 

O inciso III do art. 28 do Estatuto do Idoso determina que o Poder 

Público deve criar e incentivar programas geradores de "estímulo às empresas 

privadas para admissão de idosos ao trabalho". Também aqui se constata a 

preocupação do legislador com o equilíbrio dos interesses socioeconômicos da 

coletividade, aliada à iniciativa de cunho afirmativo, com vistas a tornar efetivos os 

direitos fundamentais do idoso, dentre os quais o direito ao trabalho (art. 6.º da 

Constituição Federal e art. 3.º do Estatuto do Idoso).  

Sob a ótica do maior lucro com menos investimento em recurso 

humano, dada a adversidade das circunstâncias impostas aos trabalhadores idosos 

por uma realidade desfavorável ao segmento, não vinga o seu direito social sem que 

as empresas vislumbrem benefícios contabilizáveis: "se não foram estimuladas 

fiscalmente, jamais elas admitirão a seu serviço alguém com idade avançada, 

máxime tratando-se de serviços que reclamem esforço físico"255.   

O incentivo do Poder Público à contratação de idosos por empresas 

privadas é viável por meio de medidas como as seguintes: 

 fixando patamar mínimo de idosos, proporcionalmente ao total 

 
254 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Comentário ao art. 26. In: PINHEIROS, Naide Maria (Coord.). 
Estatuto do Idoso comentado. Campinas: LZN, 2006, p. 207. 
255 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comentários ao Estatuto do Idoso. São Paulo: LTr, 2004, p. 71. 
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de empregados; 

 reduzindo a carga tributária, com a diminuição dos encargos 

trabalhistas, inclusive256; 

 concedendo linha de crédito e financiamento específicos; 

 promovendo a imagem das empresas que contratam idosos, por 

meio de propaganda midiática, realçando o caráter exemplar;   

 estabelecendo como critério o números de empregados idosos 

para a classificação em licitações públicas.     

 

5.4.3 Preparação para a aposentadoria 

De acordo com o afirmado no primeiro capítulo, os direitos dos 

idosos ganharam expressão a partir da criação do segmento 'terceira idade', na 

década de 70, quando se despertou para o significado da transição do trabalho para 

a aposentação, que representa, no dizer de Martinez257, a "ante-sala da velhice". 

A expectativa diante da iminência da entrada na inatividade para o 

trabalhador gera preocupações e conseqüências que devem ser consideradas258: 

 alteração abrupta no ritmo de vida, com implicações psicológicas 

resultantes da não-atividade, como angústia, ostracismo, depressão, que findam por 

 
256 O Projeto de Lei n.º 3.929/2000, de autoria do Deputado João Mendes (PMDB/RJ), propõe a 
alteração do art. 22, da Lei n.º  8.212, de 24 de julho de 1991, para permitir a redução de 50% da 
contribuição da empresa para a seguridade social incidente sobre a remuneração paga aos 
trabalhadores com mais de 60 anos. Esse projeto foi apresentado em 13 de dezembro de 2000 e 
encontra-se na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados desde 25/5/2001. Câmara dos Deputados. 
Disponível na Internet: http://www2.camara.gov.br/proposicoes/loadFrame.html?link=http://www. 
camara.gov.br/internet/sileg/prop_lista.asp?fMode=1&btnPesquisar=OK&Ano=2000&Numero=3929&s
igla=PL. Acesso em 30 jan. 2006. 
257 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comentários ao Estatuto do Idoso. São Paulo: LTr, 2004, p. 71. 
258 Ibidem, p. 72. 
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refletir na sua condição física; 

 desfazimento de vínculos com a perda do convívio social, muitas 

vezes restrito ao ambiente de trabalho; 

 perda do status profissional; 

 inadequação ao lazer, pelo estranhamento com as horas vagas; 

 crise existencial; 

 reacomodação doméstica, pela constante presença física do 

idoso no lar; 

 sensação de abandono e inutilidade; 

 falta de perspectivas; 

 sensação de proximidade da velhice e da morte. 

Levando em conta toda essa repercussão, o legislador instituiu a 

obrigação para o Poder Público de implementar programas de preparação para a 

aposentadoria. Essa diretriz ganhou impulso a partir da Lei n.º 8.842/94259 (que 

dispôs sobre a Política Nacional do Idoso e outras providências), que já a 

estabelecia, e passou a ser praticada, ainda em tímida escala, no Brasil.  

A norma inscrita no art. 28, II, do estatuto, impõe a observância de 

alguns aspectos na execução dos programas, que merecem ser destacados e 

dissecados, a saber: "com antecedência de um ano, por meio de estímulo a novos 

projetos sociais, conforme seus interesses, e de esclarecimentos sobre os direitos 

sociais e de cidadania". 

Primeiro, a lei tratou de estabelecer o lapso temporal mínimo de um 

 
259 BRASIL. Lei n.º 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o 
Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. 
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ano antes da aposentação para o início da aplicação dos programas260, garantindo o 

acompanhamento do trabalhador durante o processo, visando um resultado eficaz.  

Depois, direciona os programas no sentido de estimular os 

trabalhadores a se integrarem a novos projetos sociais, que podem ser de caráter 

profissional, cultural, artístico, filantrópico, esportivo etc., conforme o seu interesse. A 

preocupação patenteada aqui é que permaneçam socialmente ativos e conservem o 

vigor.  

Por derradeiro, prescreve o esclarecimento sobre os direitos sociais 

e de cidadania, cuidando de informar e conscientizar o trabalhador em vias de 

aposentar-se sobre os direitos e prerrogativas que lhe assistem como cidadão, 

assim o habilitando para reivindicar seus interesses junto aos órgãos e instituições 

competentes. É que muitas vezes o afastamento da atividade laboral provoca a 

apatia do idoso, que, equivocadamente, supõe reduzidas as prerrogativas e deveres 

inerentes ao seu papel como ser social.  

A inserção social do trabalhador não é condição exclusiva do seu 

período de atividade produtiva, e, por isso, não deve sofrer ruptura ou mitigação com 

o evento aposentação. O que realmente ocorre, por força da inatividade 

remunerada, é uma inversão da carga de ônus e benefícios sociais em favor do 

trabalhador, transmudando a natureza da sua função na sociedade, que tende a ser 

"de ordem muito mais colaboracionista do que produtora de riqueza".261  

 

 
260 O termo foi reduzido. A lei 8.842/94, em seu art. 10, IV, 'c', estabelecia um marco temporal mínimo 
de dois anos antes da aposentação para o início da execução dos programas.   
261 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Comentário ao art. 26. In: PINHEIROS, Naide Maria (Coord.). 
Estatuto do Idoso comentado. Campinas: LZN, 2006, p. 208. 

  



CAPÍTULO 6   
A REPERSONALIZAÇÃO E O DIREITO DO IDOSO: 
CONVERGÊNCIAS E CONEXÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo, 
                     E ao beber nem recorda 

                     Que já bebeu na vida, 
                     Para quem tudo é novo 
                     E imarcescível sempre. 

 
Corroem-no pâmpanos, ou heras, ou rosas volúteis, 

                     Ele sabe que a vida 
                     Passa por ele e tanto 

                     Corta à flor como a ele 
                     De Átropos a tesoura. 

 
Mas ele sabe fazer que a cor do vinho esconda isto, 

                     Que o seu sabor orgíaco 
                     Apague o gosto às horas, 

                     Como a uma voz chorando 
                     O passar das bacantes. 

 
E ele espera, contente quase e bebedor tranqüilo, 

                     E apenas desejando 
                     Num desejo mal tido 

                     Que a abominável onda 
                     O não molhe tão cedo. 

 
 

RICARDO REIS 
Sábio 
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6.1 Trajetória formal: da crise da codificação jusracionalista ao 

advento dos microssistemas 

Os códigos de inspiração jusracionalista resultaram de uma cultura 

jurídica com orientação de uma moral prática262. Pretendendo-se imutáveis e 

eternos, representaram um óbice à construção de uma justiça viva. Nesse contexto, 

nasceu o Código Civil de 1916: moldado na jurisprudência clássica dos conceitos do 

século XIX, que denota a legitimidade da norma jurídica dirigida para um modelo de 

decisão a partir da dedução de um conceito formal, cuja visão estática, atemporal e 

desideologizada, apartava-se da realidade social, que é dinâmica. Era o sonhado 

“paraíso conceitual dos juristas”263.  

A presunção de completude do Código Civil revelava uma postura 

legislativa que descartava a utilização de fontes de integração heteronômicas, 

forjando um modelo de sistema fechado, auto-suficiente, nos quais não havia 

interferência direta das Constituições.264  

O direito codificado supunha esgotar o fenômeno jurídico, em todas 

as suas manifestações, demonstrando uma fé cega na suficiência das leis. Essa 

crença não disfarçava uma certa esquizofrenia na técnica legislativa, expressão 

maior da onipotência do codificador, disposto a prever todas as condutas do 

fenômeno social que pudessem ter interesse para o direito. "A miragem da 

 
262 BATISTA JÚNIOR, Edil. O ilógico necessário: considerações acerca da crise da codificação 
jusracionalista. Jus Navigandi, Teresina, a. 5, n. 48, dez. 2000. Disponível na Internet: 
<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp? id=517>. Acesso em 08 jan. 2004. 
263 ADEODATO, João Maurício. O sério e o jocoso na ciência do direito: uma dádiva de Natal para o 
público jurídico. In: Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002, 
p. 167.  
264 TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e a Constituição: premissas 
para uma reforma legislativa. In: Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 2. 
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codificação é a completude: uma regra para cada caso. O código é para o juiz um 

prontuário que lhe deve servir infalivelmente e do qual não se pode afastar"265.  

Dizer que o Código de 1916 apenas não era idôneo a reconhecer a 

dinâmica da realidade social é ignorar que ele era, antes, um instrumento a serviço 

da conservação das relações de ordem patrimonial, contratual e familiar, coerente 

com o contexto e a história dos valores dominantes. Vã tentativa, uma vez que      

"os conceitos buscavam aprisionar os fatos da vida até que as águas desses diques 

represados acabavam rompendo as comportas para que os fatos se 

impusessem"266.  

Mas a estampa da segurança, desenhada no Código Civil de 1916, 

degringolava na Europa já desde a segunda metade do século XIX, cujo declínio 

somente veio a deitar reflexos na política legislativa brasileira a partir dos anos 20, 

do século passado. Então, o descompasso: pouco depois da promulgação do 

Código Civil, sucedeu que o legislador precisou fazer uso das leis excepcionais, que, 

eventualmente dissentindo dos preceitos dominantes no corpo codificado, não lhe 

despojavam do pretenso sentido de completude267. 

Nessa ambiência, germinou uma nova forma de manifestação 

legislativa, através da edição de leis especiais. A denominada 'legislação de 

emergência' pretendia-se episódica, casuística, fugaz, incapaz de ameaçar os 

alicerces da dogmática civilista. Esse foi o cenário da primeira fase intervencionista 

do Estado, que, iniciada pouco depois de promulgado o Código Civil, manteve 

 
265 TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e a Constituição: premissas 
para uma reforma legislativa. In: Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 2. 
266 FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil: à luz do novo Código Civil brasileiro. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 59. 
267 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 4.   
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íntegra sua substância e centralidade.268  

A partir dos anos 30, multiplicou-se o contingente de leis 

extravagantes no Brasil, que não mais possuíam nenhum caráter emergencial ou 

conjuntural. O legislador, já sem-cerimônia para com a obra monolítica do 

codificador, editava leis para tudo o que era matéria não regulada no Código. Essa 

segunda fase de padecimento do Código, marcada pela intervenção maciça do 

Estado na economia, e conseqüente restrição à autonomia privada, caracterizou-se 

por tirar o sentido de exclusividade da disciplina codificada. O Código tornara-se o 

centro normativo do direito comum, e coexistia com um direito especial instituído na 

legislação que vagava extracódigo.269 Essa alteração no papel do Código Civil 

sacudiu as estruturas da própria dogmática: 

Identificaram-se sinais de esgotamento das categorias do direito privado, 
constatando-se uma ruptura que bem poderia ser definida, conforme a 
preciosa análise de Ascarelli, como uma crise entre o instrumental teórico e 
as normas jurídicas do individualismo pré-industrial, de um lado; e, de 
outro, a realidade econômica industrial ou pós-industrial, que repelem o 
individualismo. Os novos fatos sociais dão ensejo a soluções objetivistas e 
não mais subjetivistas, a exigirem do legislador, do intérprete e da doutrina 
uma preocupação com o conteúdo e com as finalidades das atividades 
desenvolvidas pelo sujeito de direito.270   

 
 

Ao passo que evoluía a sociedade, cada vez mais afeita ao 

consumo de bens e serviços, e, por conseguinte, tanto mais refém do poder 

econômico, tornava-se imperiosa a intervenção estatal para assegurar a prevalência 

do interesse coletivo. Com o processo de industrialização em curso, a doutrina 

vanguardista e os movimentos sociais insurgindo-se contra as mazelas econômicas, 

verificou-se que as Cartas políticas e as grandes Constituições do pós-guerra 

assumiram o compromisso de regular a atividade privada. Os textos constitucionais 
 

268 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 5.  
269 Idem. O Código Civil, os chamados microssistemas e a Constituição: premissas para uma reforma 
legislativa. In: Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 4. 
270 Idem. Temas... Op. cit., p. 6. 
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passaram a definir princípios relacionados a institutos clássicos, e antes exclusivos, 

do Código Civil: a função social da propriedade, limites da atividade econômica, a 

organização da família etc. 

Se o Código Civil, estatuto do patrimônio, tinha o significado de 

Constituição do direito privado, operando como referência normativa única no âmbito 

daquelas relações, é certo que a despatrimonialização das relações civis tem sua 

gênese no constitucionalismo. Enquanto o Estado liberal convertia-se em Estado 

social, o Código Civil de 1916, de tradição oitocentista, permanecia ancorado no 

ideário iluminista, que tinha na propriedade o valor necessário à realização da 

pessoa.   

Daí, a Constituição de 1934 ter instituído oficialmente um novo 

modelo de Estado, ao dispor sobre a ordem econômica e social. Nessa etapa, o 

Código perdeu, em definitivo, o status de Constituição do direito privado; enquanto 

aquele se preocupava em garantir a estabilidade das normas, a legislação especial, 

avalizada pela Constituição da República, cuidava de garantir a consecução dos 

objetivos sociais e econômicos definidos pelo Estado. 271

Num estágio mais avançado, intensificou-se a intervenção do 

legislador, falando-se mesmo numa “orgia legiferante”272. Com o fito de atender às 

demandas setoriais, foram subtraídos da incidência do Código Civil setores inteiros, 

transpostos para universos normativos de conteúdo multidisciplinar e exaustivo, leis 

definidoras de objetivos concretos. Inaugurada estava a "era dos estatutos"273. Esse 

 
271 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 7.  
272 CAPELLETI, Mauro. Riflessioni sulla creatività della giurisprudenza nel tempo presente. Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile, 1982, p. 774 apud TEPEDINO, Gustavo. Op. cit., p. 7. 
273 TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e a Constituição: premissas 
para uma reforma legislativa. In: Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 8. 
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mecanismo se apresentou radicalmente diverso da legislação excepcional e especial 

de antes. Sob o aspecto técnico, não incide uma relação de gênero e espécie, ou de 

direito comum e especial, mas a subtração de institutos – quer os não contemplados 

pelo Código Civil, quer os revogados por leis especiais -, não se limitando a regular 

questões específicas de certa matéria, mas as disciplinando integralmente.274

A complexidade da vida contemporânea [...] não condiz com a rigidez de 
suas [as do Código] regras, sendo exigente de minicodificações 
multidisciplinares, congregando temas interdependentes que não 
conseguem estar subordinados ao exclusivo campo do direito civil. São 
dessa natureza os novos direitos, como o direito do consumidor, o direito 
do meio ambiente, o direito da criança e do adolescente.  

A revolução industrial, os movimentos sociais, as ideologias em confronto, 
a massificação social, a revolução tecnológica, constituíram-se em arenas 
de exigências de liberdade e igualdades materiais e de emersão de novos 
direitos, para o que a codificação se apresentou inadequada.275

 
  

A Constituição de 1988 veio a convalidar essa opção legislativa, em 

favor dos estatutos276. E propalou-se a terceira fase da travessia do Código Civil, 

que, a partir de então, deveria ser valorado e interpretado, lado a lado com os vários 

 
274 Proliferaram na década de 70 deste século, e daí em diante, as legislações sobre relações 
originariamente civis caracterizadas pela multidisciplinaridade, rompendo a peculiar concentração 
legal de matérias comuns e da mesma natureza dos códigos. Nelas, ocorre o posto: a conjunção de 
vários ramos do direito, no mesmo diploma legal, para disciplinar matéria específica, não se podendo 
integrar a determinado código monotemático. Utilizam-se instrumentos legais mais dinâmicos, mais 
leves e menos cristalizados que os códigos – embora, às vezes, sejam denominados "códigos", em 
homenagem à tradição, a exemplo do código do consumidor – dotados de natureza multidisciplinar. A 
variedade de problemas que envolve o trato legal dessas matérias não pode estar subsumida nas 
codificações tradicionais, pois, quase sempre, além das relações civis, reclama o disciplinamento 
integrado e concomitante de variáveis processuais, administrativas e penais. Por outro lado, esses 
novos direitos são informados necessariamente de dados atualmente irrefutáveis de vários ramos das 
ciências ou da ética. LÔBO, Paulo Luiz Neto. Constitucionalização do direito civil. Jus Navigandi, 
Teresina, a. 3, n. 33, jul. 1999. Disponível na Internet: http://www1.jus.com.br/ 
doutrina/texto.aspd=507. Acesso em 05 mai. 2003. 
275 Ibidem. 
276 A Constituição de 1988 retrata uma opção legislativa concordatária, em favor de um Estado social 
destinado a incidir, no que concerne às relações jurídicas privadas, sobre um direito civil repleto de 
leis especiais, chamadas de estatutos, que disciplinam exaustivamente inteiras matérias extraídas da 
incidência do Código Civil. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do 
Consumidor, a Lei de Locações, já reproduzindo outras leis anteriores à Constituição, como o 
Estatuto da Terra, todos esses universos legislativos apresentam-se radicalmente diversos das 
legislações excepcional e especial de outrora. TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001, p.8. 
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diplomas setoriais "com vocação universalizante"277, e observados os princípios 

constitucionais, como condição de validade no ordenamento.278  

Lorenzetti recorre à imagem de um big bang legislativo, uma 

explosão com uma enorme força centrípeta, desintegradora, no plano da lei, de 

outras fontes, da doutrina e do direito privado em geral, que produziu um 

fracionamento da ordem jurídica semelhante ao sistema planetário.  Nas palavras do 

autor: "criaram-se microssistemas jurídicos que, assim como os planetas, giram com 

autonomia própria, sua vida é independente; o Código é como o sol, ilumina-os, 

colabora em suas vidas, mas já não pode incidir diretamente sobre eles"279.  

Convencionou-se, na doutrina, chamar o percurso descrito de 

processo de descodificação do direito civil, com o deslocamento do centro de 

gravidade do direito privado, do Código Civil para uma realidade fragmentada pela 

pluralidade de estatutos autônomos. Antes, havia um corpo legislativo monolítico, e, 

por isso mesmo, chamava-se 'monossistema', que passou a caracterizar-se como 

'polissistema' à vista do conjunto crescente de leis tidas como centros de gravidade 

distintos, os tais 'microssistemas'.280  

Pois bem, com a transposição das muralhas edificadas pelo 

sistema privado tradicional, inaugurou-se o direito civil brasileiro contemporâneo, 

imbuído de acertar o passo com as demandas do seu tempo. Crise pressupõe 

superação, que se deve buscar na possibilidade de encontrar sentido noutras 

 
277 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 9. 
278 Consolida-se o entendimento de que a reunificação do sistema, em termos interpretativos, só pode 
ser compreendida com a atribuição de papel proeminente e central à Constituição. Idem. O Código 
Civil, os chamados microssistemas e a Constituição: premissas para uma reforma legislativa. In: 
Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 13.  
279 LORENZETTI, Ricardo. Fundamentos do direito privado. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1998, p. 45.  
280 TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas... Op. cit., p. 5. 
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perspectivas.281

Ao apagar das luzes do Código de 1916, Francisco Amaral Neto 

mantinha bem acesa a chama, como que em vigília por uma nova aurora do direito 

civil: 

O direito reafirma-se como categoria ética e como prática social. E o 
civilista surge como um intelectual crítico, empenhado, não mais na defesa 
de uma classe, a burguesia, mas da pessoa e de seus interesses 
inalienáveis.  

O direito civil brasileiro, na véspera do terceiro milênio, encontra-se 
dividido, separada a doutrina e o Código, fragmentado este em 
microssistemas e superada aquela nas suas pretensões de racionalidade, 
generalidade e sistematicidade. O processo de mudança é fértil, com a 
proliferação legislativa que, se por um lado representa o casuísmo jurídico, 
por outro atesta a preocupação do político e do jurista com o bem-
estar do homem contemporâneo, não o homo ideologicus que 
motivou o direito e o Código Civil da modernidade, mas o homo 
privatus, nas suas carências e nos anseios de realização dos seus 
valores supremos – a liberdade, a justiça e o bem comum. (grifou-
se)282

 
 

Daí que o chamado direito civil constitucional revelou-se mais apto 

a atender aos anseios sociais após o advento dos microssistemas. Essas leis, que 

gravitam em torno de um setor temático de incidência, um instituto ou uma 

instituição, não se circunscrevem ao tratamento do direito substantivo; também 

instituem dispositivos processuais, tipos penais, políticas públicas, regras de direito 

administrativo, e, com o apelo de sistema aberto, princípios interpretativos 

conectados aos direitos fundamentais estatuídos na Constituição da República e nas 

Cartas internacionais. São sistemas ambivalentes, que transitam pelo direito público, 

embora se situem, dentro do esquema clássico, no pólo do direito privado.  

 
281 FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil: à luz do novo Código Civil brasileiro. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 318. 
282 AMARAL NETO, Francisco. Racionalidade e sistema no direito civil brasileiro. Separata de: O 
direito, Rio de Janeiro, a. 126, v. 1-2, p. 81, 1994 apud FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito 
civil: à luz do novo Código Civil brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 319.  
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Trilhando os caminhos traçados pelo legislador constituinte, que já 

elegera a pessoa idosa como sujeito de direito especial ou identificado (vide item 

2.1), e atento à problemática do envelhecimento populacional, o legislador ordinário 

foi enérgico. O microssistema consubstanciado no Estatuto do Idoso, tal como 

sucedeu aos seus antecessores, tende a firmar-se como disciplina jurídica 

autônoma, como ramo do direito em que a atuação prática deverá voltar-se para as 

especificidades daqueles que são depositários de proteção integral e prioridade 

absoluta. Quis a lei que o fossem, em observância aos princípios da igualdade 

substancial e da solidariedade social, que flanqueiam a promoção do indivíduo a ser 

coletivo, colocando-o no centro dos interesses283. 

De tudo o que se disse, a propósito de explicar a transmutação do 

invólucro legal, do código ao microssistema, vale enfatizar que o repositório de 

normas não mudou apenas de nome; despojou-se do corpo denso e blindado que 

habitava, para assumir um corpo fluido, poroso, conectado ao ambiente da ordem 

jurídica, e atuando na freqüência da realidade social.  

O direito civil deve, com efeito, ser concebido como 'a serviço da vida', a 
partir de sua real raiz antropocêntrica, não para repor em cena o 
individualismo do século XVIII, nem para retomar a biografia do sujeito 
jurídico da Revolução Francesa, mas sim para se afastar do tecnicismo e 
do neutralismo. O labor dessa artesania de 'repersonalização' e 'reetização' 
leva em conta um sistema aberto e rente à vida.284

 
  

Do corpo à alma que nele faz casa: o item seguinte vai dizer do 

paradigma repersonalizante como sopro que deu vida ao direito do idoso. 

 
 

283 É esta centralização do regime em favor do homem e dos seus imediatos interesses que faz do 
direito civil o foyer da pessoa, do cidadão mediano, do cidadão puro e simples. CARVALHO, Orlando 
de. A teoria geral da relação jurídica: seu sentido e limites. Coimbra: Centelha, 1981, p. 92 apud 
FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil: à luz do novo Código Civil brasileiro. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 218. 
284 Ibidem, p. 218. 
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6.2 A ruptura paradigmática: do indivíduo à pessoa 

Protagonizava o Código Civil, assentado na afirmação do 

individualismo jurídico, o cidadão dotado de patrimônio, o ser proprietário, o burguês 

livre do controle ou impedimentos públicos285. O direito civil era, portanto, território 

de ocupação do indivíduo – juridicamente falando, elemento subjetivo basilar e 

neutro do direito codificado; socialmente falando, senhor absoluto de suas posses, 

dinheiros e terras, que empunhava como escudo e como espada -.286 A lógica 

patrimonialista pode ser traduzida pela máxima "quem possui é"287. 

Com o advento do Estado social, fez-se constitucional a regulação 

da ordem econômica e social pelo Estado interventor. Uma ideologia calcada na 

justiça social e distributiva, materializada, no Brasil, pela Constituição de 1934: “sai 

de cena o indivíduo proprietário para revelar, em todas as suas vicissitudes, a 

pessoa humana”288.  

A inserção constitucional dos fundamentos de validade jurídica das 

relações civis deflagrou o processo de ruptura paradigmática pelo qual passou o 

ramo, no trânsito do Estado liberal para o Estado social. Mas o deslocamento dos 

princípios fundantes do direito civil, do Código Civil para a Constituição, não deve ser 

reduzido a um mero fenômeno de técnica legislativa - ou atecnia, como resmungam 

 
285 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Constitucionalização do direito civil. Constitucionalização do direito civil. 
Jus Navigandi, Teresina, a. 3, n. 33, jul. 1999.  Disponível na Internet: 
http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.aspd=507. Acesso em 05 mai. 2003. 
286 Para que o circuito se complete, o desenho jurídico das pertenças se amolda a essa construção, 
insurgindo na propriedade relação jurídica de apropriação. Aí o senhor da coisa, titular do espaço 
privado, seus bens e suas relações jurídicas; aquele que contrata, tem patrimônio e contrai "justas 
núpcias", um ser conceitual, pronto, acabado e com pretensões de perpetuidade. FACHIN, Luiz 
Edson. Teoria crítica do direito civil: à luz do novo Código Civil brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 14.  
287 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. Trad. Maria 
Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 4.  
288 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Op. cit.   
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alguns -. Revela, sim, uma cirúrgica transformação social, "em que a autonomia 

privada passa a ser remodelada por valores não patrimoniais, de cunho existencial, 

inseridos na própria noção de ordem pública"289.  

O divisor de águas, que representou o enfrentamento da tensão 

doutrinária indivíduo-pessoa, foi a Declaração dos Direitos do Homem de 1948, a 

primeira em toda a história com índole de universalidade. O documento, que teve 

inicialmente o sentido de um compromisso ético da humanidade290, lastreou 

impactante repercussão de ordem técnica e científica291, e aquele momento histórico 

representou o cisma com um passado impregnado pelo individualismo, resultando 

na irrupção da pessoa no mundo do direito.  

Segundo Bobbio292, a doutrina dos direitos humanos já evoluiu 

muito, desde seu primeiro aparecimento no pensamento político dos séculos XVII e 

XVIII, a despeito de ter esbarrado em tantas contradições, refutações e limitações. 

E, embora distante do seu escopo maior, que é uma sociedade utópica constituída 

de homens livres e iguais, fez avanços incontestes. Além de processos de 

conversão em direito positivo, de generalização e de internacionalização, o autor 

relata uma tendência mais recente, que chama de 'especificação': 

Ela consiste na passagem gradual, porém cada vez mais acentuada, para 
uma ulterior denominação dos sujeitos titulares de direitos. [...] Essa 
especificação ocorreu com relação seja ao gênero, seja às várias fases da 
vida, seja à diferença entre estado normal e estados excepcionais na 
existência humana.[...]. Com relação às várias fases da vida, foram-se 

 
289 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Tomo 2. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 340.  
290 DALLARI, Dalmo de Abreu. Deficiente e idoso: o direito de ser pessoa. In: Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo – Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Pessoa idosa e 
portadora de deficiência: da dignidade necessária. Coleção Do Avesso ao Direito. Vitória: CEAF, 
2003, p. 28. 
291 Ali está em exposição o produto mais acabado da razão humana, que se encerrava em si mesmo; 
o sujeito hipoteticamente livre e senhor de suas circunstâncias goza de formal dignidade jurídica. Sob 
o seu jugo, estão o objeto, as coisas e a própria Natureza. FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do 
direito civil: à luz do novo Código Civil brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 216.   
292 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992, p. 62. 
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progressivamente diferenciando os direitos da infância e da velhice, 
por um lado, e os do homem adulto, por outro. [...] No que concerne aos 
direitos do velho, há vários documentos internacionais, que se 
sucederam após a Assembléia Mundial ocorrida em Viena, de 26 de 
julho a 6 de agosto de 1982, a qual pôs na ordem do dia o tema de 
novos programas internacionais para garantir segurança econômica e 
social aos velhos, cujo número está em contínuo aumento. (grifou-
se)293

 
         

Decerto que a genuflexão de toda a ordem jurídica ao primado da 

dignidade da pessoa humana deve-se às conquistas que direito público arrebatou, 

ao longo de séculos, produzindo sucessivas gerações de direitos e garantias 

fundamentais. Não refletissem nas relações privadas através da norma 

constitucional, aquelas conquistas estariam fadadas a não operar as necessárias 

transformações diante da mobilidade do cenário social. Basta pensar na orfandade 

da sociedade civil à falta de imperativos de ordem pública que interviessem nos 

contratos de massa nas relações de consumo; no exercício do direito de propriedade 

ou a atividade empresarial livre de condicionantes sociais; na família enclausurada 

em moldes jurídicos anacrônicos.     

Nesse diapasão, reverbera o fenômeno da repersonalização do 

direito, propondo a releitura das categorias fundamentais e dos institutos básicos. A 

propriedade, o contrato, a empresa e a família, verdadeiras colunas do direito 

privado, passam a ser instrumentos funcionalizados à realização da dignidade da 

pessoa humana, com vistas à construção de uma sociedade livre, justa e solidária – 

respectivamente, fundamento e objetivo primeiro da República -.   

No espelho estilhaçado, a roupagem de sujeito de direito vestia o 

indivíduo. O direito era antropocêntrico, mas de inspiração voluntarista. Nos últimos 

dois séculos, o projeto ideológico do direito civil esteve fincado num sistema 

 
293 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992, p. 62-63. 
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pretensamente neutro, formulador de categorias jurídicas abstratas e destinado a um 

ser impessoal, imutável, praticamente intangível. "O direito do homem sozinho, 

centrado numa hipotética auto-regulamentação de seus interesses privados, e 

conduzido pela insustentável igualdade formal"294. Como já se disse alhures (vide p. 

143), não há que pensar em tal bem-acabado sistema como mero prodígio dos 

iluminados jurista e legislador.  

Conciliando liberdade formal e segurança, a base da teoria geral das 
relações privadas foi o que sustentou, no domínio econômico, o laissez-
faire da Escola Liberal. Esse mecanismo se refletiu no distanciamento 
propositado entre o  direito e as relações de fato excluídas do sistema. [...] 
O sistema artimanhado, de tal sorte competente, atribuiu a si próprio o 
poder de dizer o Direito, e assim o fazendo, delimitou com uma tênue, mas 
eficaz lâmina, o direito do não-Direito; por essa via, fica de fora do sistema 
o que a ele não interessa [...]. Com esse matiz, tomaram prumo códigos 
civis, perfeitos anfitriões ao acondicionar um retumbante silêncio sobre a 
vida e o mundo; nele somente se especulou sobre os que têm, e se julgou 
o equilíbrio do patrimônio de quem se pôs, por força dessa titularidade 
material, em uma relação reduzida a um conceito discutível na esfera 
jurídica. Essa artificialidade mostra-se no fenômeno da exclusão dos 
sujeitos [...].295

 
       

Diante disso, Paulo Luiz Neto Lôbo previne que não se deve 

confundir a repersonalização com um vago retorno ao individualismo do século XIX e 

de boa parte do século XX: "a pessoa deve ser encarada em toda sua dimensão 

ontológica e não como simples e abstrato pólo de relação jurídica, ou de apenas 

sujeito de direito"296.    

No sistema privado em reformulação, tem curso um processo de 

inclusão social, com a ascensão à realidade normativa de interesses coletivos, 

direitos da personalidade e situações jurídicas existenciais desprovidas de 

 
294 FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil: à luz do novo Código Civil brasileiro. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 211.   
295 Ibidem, p. 213-214. 
296 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Danos morais e direitos da personalidade. In: Revista Trimestral de 
Direito Civil, Rio de Janeiro, n. 6, abr./jun. 2001, p. 81. 
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titularidades patrimoniais, independentemente ou em detrimento delas.297  

Ainda no tocante à contextualização do direito do idoso na 

perspectiva da repersonalização, é oportuno destacar o magistério de Maria Celina 

Bodin de Moraes: 

Pretende-se hoje, ou melhor, exige-se, que nos ajudemos, mutuamente, a 
conservar nossa humanidade. Do ponto de vista da ordem civil em sentido 
estrito, os resultados são também extensos e relevantes: enquanto o 
Código dava precedência às situações patrimoniais, no sistema de Direito 
Civil fundado pela Constituição a prevalência foi atribuída às situações 
jurídicas extrapatrimoniais, porque à pessoa humana o ordenamento 
jurídico deve dar a garantia e a proteção prioritárias. Por isso, neste 
cenário, de um renovado humanismo, passaram a ser tuteladas, com 
prioridade, as pessoas das crianças, dos adolescentes, dos idosos [...]. 
(grifou-se)298

 
 

O giro do direito civil, cujo flanco gestou o direito do idoso, 

distancia-se do indivíduo e aproxima-se da pessoa; repudia o 'direito do homem 

sozinho' e enaltece o 'direito do ser social'; realiza-se com a inclusão, e não na 

exclusividade.    

 

 

 

 

 

 
297 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Tomo 2. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 342. 
298 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos 
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 75.  

  



CONCLUSÃO 

Para a definição do objeto de estudo explorado nesta pesquisa, 

foram selecionadas três hipóteses principais que se entrecruzam. A primeira é de 

que há um direito novo a integrar o ordenamento jurídico brasileiro. O idoso, durante 

décadas, interpretou o papel de ator político, entoando o seu grito de 

reconhecimento; pela intensidade colocada na sua atuação, passou a protagonista 

desse novo ramo do direito. Foi identificado na Constituição Federal de 1988 como 

destinatário de proteção especial, e, em 2003, ganhou estatuto próprio. É disciplina 

que deve constar no currículo das faculdades de direito e cursos afins, e ser 

ministrada nas escolas da Magistratura, do Ministério Público, da Ordem dos 

Advogados, das Defensorias Públicas, e a quem mais couber o seu uso e 

aprimoramento; é conhecimento a ser levado à população, como voto de cidadania.       

É fato inconteste que o fenômeno do envelhecimento populacional, 

ocasionando uma inversão da pirâmide etária, foi um catalisador no processo de 

transformação da velhice em problema social, cooptado pelo direito, e objeto do 

saber científico. No entanto, os idosos não foram ouvidos simplesmente por serem 

mais numerosos, mas porque é o coro de uma geração que ultrapassou os domínios 

da vida privada familiar e ocupou o espaço público. A longevidade é uma conquista 

do labor intelectual dessa geração, assim como o é a construção de sua identidade. 

Identificando o idoso como sujeito de direito especial, a Constituição 

da República impôs à família, à sociedade e ao Poder Público a obrigação correlata, 

de garantir a sua dignidade, cujo exercício é calibrado por outro princípio que deste 

maior decorre, o da igualdade substancial. Assume-se que a idade traz 
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vulnerabilidades, substituição de papéis, redução da capacidade física, perda de 

parentes e amigos etc. Mas também se assume que o envelhecer é um processo 

heterogêneo, diferenciado por sexo, raça, situação geográfica, e, principalmente, 

classe social, e que essas diferenças devem ser diagnosticadas e minimizadas por 

meio de políticas públicas. É a igualdade material que está por trás do princípio da 

proteção integral, tratando desigualmente os não-iguais. Para a sociedade e a 

família, o dever de amparar o idoso, promovendo e resguardando sua dignidade, 

nasce do princípio da solidariedade, imperativo ético e legal. 

A segunda hipótese central é a de que o Estatuto do Idoso (Lei n.º 

10.741/2003) constitui-se um microssistema jurídico. Levantando premissas 

metodológicas para embasar essa afirmação, explicou-se sua peculiar 

funcionalidade, também com o fim de auxiliar os operadores e aplicadores na 

exploração das potencialidades da lei protetiva. Ele se traduz num universo 

normativo multidisciplinar, conectado ao polissistema notadamente pela luz irradiada 

dos direitos fundamentais estatuídos na Constituição Federal e nele reproduzidos, e 

mantendo uma migração recíproca e dinâmica com a legislação infraconstitucional 

que dispõe sobre a matéria nuclear. É, portanto, sistema aberto, que faz uso da 

tecnologia das cláusulas gerais e dos princípios que positivam valores. 

 A hipótese que vem se associar às duas anteriores é de que a 

construção do direito do idoso e sua configuração como microssistema normativo 

foram conduzidas, em tempos de transição paradigmática, pelo fenômeno da 

repersonalização do direito privado. Para sustentá-la, investigou-se minuciosamente 

a evolução simultânea da técnica legislativa e da conversão dos direitos humanos 

em direitos fundamentais - assim porque positivados -, e daí no seu processo de 
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especificação, até vir a contemplar especialmente a pessoa idosa. Finalmente, a 

consagração do direito personalíssimo ao envelhecimento, deferência magna no 

direito privado, lembrando que a teoria da repersonalização atinge seu apogeu nos 

direitos da personalidade.      

Para dizer da pertinência do estudo empreendido em relação à 

linha de pesquisa proposta - transformações sociais e seus reflexos no direito 

privado -, e para aferir a permeabilidade do direito do idoso, em sua feição privatista, 

à repersonalização, fez-se uma incursão pelos atuais direito de família e direito do 

trabalho. O objetivo foi o de perscrutar o teor patrimonializante das normas 

referentes ao idoso nessas duas áreas, sugerindo sua depuração e conseqüente 

adequação à matriz constitucional, que tem na dignidade da pessoa humana seu 

princípio-mãe. As incompatibilidades encontradas foram assinaladas com 

proposições de lege ferenda, recomendando-se alterações, supressões ou 

ampliações. 

No direito de família, tiveram destaque as questões mais atuais e os 

impasses travados na doutrina e jurisprudência. Por primeiro, quanto à prestação de 

alimentos ao idoso, fez-se uma releitura dos pressupostos da obrigação alimentar, 

com os aportes trazidos pelo Estatuto do Idoso. Por segundo, firmou-se a tese da 

excepcionalidade da obrigação avoenga de prestar alimentos, baseando-se nas 

características da subsidiariedade, complementaridade, temporalidade, divisibilidade 

e não-solidariedade.  Por terceiro, consignou-se como direito da personalidade do 

idoso o de ser visitado não só pelos netos, mas por qualquer pessoa que lhe tenha 

afeição. Por último, rechaçou-se a proibição de compartilhar bens imposta aos 

idosos, por absoluta incompatibilidade com os preceitos constitucionais, os contidos 
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no Estatuto do Idoso, e alguns contraditoriamente no corpo do próprio Código Civil. 

Como quase todas essas relações passam pela questão patrimonial, fez-se oportuno 

apresentar um estudo sobre em que condições vive o idoso no Brasil.      

Quando somados os fatores 'idoso' e 'direito do trabalho', o 

resultado da equação é, invariavelmente, 'princípio da não-discriminação', uma vez 

que a ótica produtivista exclui os mais velhos em razão do suposto decréscimo de 

sua capacidade laborativa. Daí, foram sondados os conteúdos normativos que 

socorrem o acesso, a reinserção e a manutenção do idoso no mercado de trabalho. 

Os recursos da lei devem ser usados como ferramentas para dar efetividade ao 

direito fundamental do idoso ao trabalho, e em prol da subsistência e funcionalidade 

de uma sociedade em que os idosos, não tarda, serão maioria.  

Do esquadrinhamento do direito do idoso nessas duas regiões 

referenciais do direito privado, família e trabalho, buscando aferir o grau de 

permeabilidade à diretriz repersonalizante, as conclusões obtidas são bastante 

diversificadas. No regramento do idoso no direito de família, o maior ranço de 

patrimonialismo decantado indica que o novel Código Civil passou incólume ao 

processo de especificação. Pelo contrário, reafirmou, pelo dito e pelo não-dito, a 

desproteção ao idoso, em razão do que ele foi e, presumidamente, não mais é, ou 

seja, imputa-lhe deveres e proibições e somente o enxerga pelo alcance do 

patrimônio. Mas a doutrina e a jurisprudência já se mobilizam para neutralizar essa 

condição, munidas de antídoto legal extraído do Estatuto do Idoso, lei posterior e 

especial, e da grandiosa reserva constitucional.  

O direito trabalhista, por seu turno, em sua formulação legal, 

doutrinária e jurisprudencial, fornece à pessoa idosa substratos de grande valia no 
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trato da exclusão dos postos de trabalho motivada por discriminação. A despeito da 

prática empresarial que o afronta e da realidade social que o contraria, o comando é 

alinhado à repersonalização do direito privado.   

No que toca à ambiência do direito do idoso na perspectiva da 

repersonalização, a tutela integral e prioritária da pessoa idosa, agora expressa no 

estatuto, é uma resposta afirmativa à prevalência atribuída pela Constituição Federal 

às situações jurídicas existenciais. O direito privado é reconstruído sob outra base, a 

pessoa humana, num contexto de inclusão social.  Reitere-se que, se o 

microssistema do idoso resulta da conjugação dos princípios constitucionais da 

solidariedade e da igualdade, voltados para a realização da dignidade da pessoa 

idosa, com a mesma inteligência e aspiração protetiva que motivaram o legislador 

devem estar imbuídos o operador e o aplicador da norma. 

As linhas finais deste trabalho prestam-se, primeiro, a saudar os 

avanços doutrinários e legais conquistados em benefício do direito do idoso, e, 

sobremodo, em torno da pessoa idosa. Em segundo lugar, força reconhecer o 

mundo de contradições que aparta a norma legal libertadora da realidade social 

opressiva. Nessa liça, em que a grita pela sobrevivência torna opaco o ideal de 

dignidade, resta apelar para que as instituições políticas, jurídicas, sociais, 

empenhem ações com vistas à efetiva inclusão e proteção do idoso, sob pena de 

ver-se a lei reduzida a quimera. Por último, é dizer que não resta melhor alternativa 

do que empreender essa grande e necessária transformação social. Conhecer e 

difundir o direito do idoso é um caminho promissor. 
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