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ESTATUTO DO IDOSO 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

 

 Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, 

destinado a regular os direitos 

assegurados às pessoas com idade 

igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

 



ESTATUTO DO IDOSO 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

    Art. 3º É obrigação da família, da 

comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao esporte, ao 

lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária.  



ESTATUTO DO IDOSO 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 Parágrafo único: A garantia de prioridade 

compreende 

 

 I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto 

aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à 

população; 

 

 II – preferência na formulação e na execução de políticas 

sociais públicas específicas; 

 

 III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção ao idoso; 

 



IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e 

convívio do idoso com as demais gerações; 

 

V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em 

detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou 

careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência; 

 

VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de 

geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos; 

 

VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de 

informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais 

de envelhecimento; 

 

VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência 

social locais. 



ESTATUTO DO IDOSO 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Art. 4º 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.  



ESTATUTO DO IDOSO 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

 Art. 6º Todo cidadão tem o dever de 

comunicar à autoridade competente 

qualquer forma de violação a esta Lei 

que tenha testemunhado ou de que 

tenha conhecimento.  



ESTATUTO DO IDOSO 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS  

 

 Art. 9º É obrigação do Estado, garantir à 

pessoa idosa a proteção à vida e à 

saúde, mediante efetivação de políticas 

sociais públicas que permitam um 

envelhecimento saudável e em 

condições de dignidade.  



ESTATUTO DO IDOSO 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

  

  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.  



ESTATUTO DO IDOSO 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 § 2º 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.  



 

 ESTATUTO DO IDOSO 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS  
 

 Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do 
idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – 
SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, 
em conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial 
às doenças que afetam preferencialmente os 
idosos. 



 

 ESTATUTO DO IDOSO 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS  
 § 1o A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas 

por meio de: 

 
 I – cadastramento da população idosa em base territorial; 

 

 II – atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios; 

 

 III – unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas 
de geriatria e gerontologia social; 

 

 IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele 
necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos 
abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins 
lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios 
urbano e rural; 

 

 V – reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das 
seqüelas decorrentes do agravo da saúde. 

 



 

 ESTATUTO DO IDOSO 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS  
 

 § 2o Incumbe ao Poder Público fornecer 

aos idosos, gratuitamente, 

medicamentos, especialmente os de 

uso continuado, assim como próteses, 

órteses e outros recursos relativos ao 

tratamento, habilitação ou reabilitação. 



ESTATUTO DO IDOSO 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

    

   Art. 19. Os casos de suspeita ou confirmação 
de maus-tratos contra idoso serão 

obrigatoriamente comunicados pelos 
profissionais de saúde a quaisquer dos 

seguintes órgãos: 

 

         I – Autoridade policial; 

         II – Ministério Público; 

         III – Conselho Municipal do Idoso; 

         IV – Conselho Estadual do Idoso; 

         V – Conselho Nacional do Idoso. 



ESTATUTO DO IDOSO 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

  

  Art. 24 Os meios de comunicação 

manterão espaços ou horários especiais 

voltados aos idosos, com finalidade 

informativa, educativa, artística e 

cultural, e ao público sobre o processo 

de envelhecimento.  



ESTATUTO DO IDOSO 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

       

  Art. 33. A assistência social aos idosos 

será prestada, de forma articulada, 

conforme os princípios e diretrizes 

previstos na Lei Orgânica da Assistência 

Social, na Política Nacional do Idoso, no 

Sistema Único de Saúde e demais 

normas pertinentes.  



ESTATUTO DO IDOSO 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

         Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no 
seio da família natural ou substituta, ou 

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

 

         § 1º A assistência integral na modalidade de 
entidade de longa permanência será prestada quando 

verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, 
abandono ou carência de recursos financeiros 

próprios ou da família. 



ESTATUTO DO IDOSO 

DO TRANSPORTE 

 Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica 

assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos 

urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e 

especiais, quando prestados paralelamente aos serviços 

regulares. 

  

 § 1o Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso 

apresente qualquer documento pessoal que faça prova de 

sua idade. 

  

 § 2o Nos veículos de transporte coletivo de que trata este 

artigo, serão reservados 10% (dez por cento) dos assentos 

para os idosos, devidamente identificados com a placa de 

reservado preferencialmente para idosos. 

 



Art. 40. No sistema de transporte coletivo 

interestadual observar-se-á, nos termos da 

legislação específica:  

 

I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo 

para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) 

salários-mínimos; 

 

II – desconto de 50% (cinqüenta por cento), no 

mínimo, no valor das passagens, para os idosos 

que excederem as vagas gratuitas, com renda igual 

ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos. 



Art. 41. É assegurada a reserva, para os idosos, nos 

termos da lei local, de 5% (cinco por cento) das vagas nos 

estacionamentos públicos e privados, as quais deverão 

ser posicionadas de forma a garantir a melhor 

comodidade ao idoso. 

 

Art. 42. É assegurada a prioridade do idoso no embarque 

no sistema de transporte coletivo. 

 



ESTATUTO DO IDOSO 

Das Medidas de Proteção  

    Art. 43. As medidas de proteção ao idoso 
são aplicáveis sempre que os direitos 

reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou 
violados: 

 
         I – por ação ou omissão da sociedade ou do 

Estado; 

 

         II – por falta, omissão ou abuso da família, 
curador ou entidade de atendimento; 

 

         III – em razão de sua condição pessoal. 



ESTATUTODO IDOSO 

Das Medidas de Proteção  

Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 
43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a 
requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, 

as seguintes medidas:  
 

   I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de 
responsabilidade; 

 

         II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

 

         III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime 
ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; 

 



ESTATUTO DO IDOSO 

Das Medidas de Proteção  

 Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses 
previstas no art. 43, o Ministério Público ou o 
Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá 
determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 

 
      IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de 

auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de 
drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de 
sua convivência que lhe cause perturbação; 

 

         V – abrigo em entidade; 

 

         VI – abrigo temporário. 



ESTATUTO DO IDOSO 

Do Acesso à Justiça 

 Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação 
dos processos e procedimentos e na execução 
dos atos e diligências judiciais em que figure 
como parte ou interveniente pessoa com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em 
qualquer instância. 

 
 § 1o O interessado na obtenção da prioridade a que alude 

este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o 
benefício à autoridade judiciária competente para decidir o 
feito, que determinará as providências a serem cumpridas, 
anotando-se essa circunstância em local visível nos autos 
do processo. 



ESTATUTO DO IDOSO 

Do Acesso à Justiça  

 Art. 74. Compete ao Ministério Público:  

 ... 

 ... 

 V – instaurar procedimento administrativo e, 
para instruí-lo: 

 

        a) expedir notificações, colher depoimentos 
ou esclarecimentos e, em caso de não 

comparecimento injustificado da pessoa 
notificada, requisitar condução coercitiva, 

inclusive pela Polícia Civil ou Militar; 



ESTATUTO DO IDOSO 

Dos Crimes em Espécie 

 

 Art. 96. Discriminar pessoa idosa, 

impedindo ou dificultando seu acesso a 

operações bancárias, aos meios de 

transporte, ao direito de contratar ou por 

qualquer outro meio ou instrumento 

necessário ao exercício da cidadania, por 

motivo de idade  



ESTATUTO DO IDOSO 

Dos Crimes em Espécie 

 

 Art. 97. Deixar de prestar assistência ao 

idoso, quando possível fazê-lo sem 

risco pessoal, em situação de iminente 

perigo, ou recusar, retardar ou dificultar 

sua assistência à saúde, sem justa 

causa, ou não pedir, nesses casos, o 

socorro de autoridade pública  



ESTATUTO DO IDOSO 

Dos Crimes em Espécie 

 

 Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, 

casas de saúde, entidades de longa 

permanência, ou congêneres, ou não 

prover suas necessidades básicas, 

quando obrigado por lei ou mandado  



ESTATUTO DO IDOSO 

Dos Crimes em Espécie 

Art. 99. Expor a perigo a integridade e a 

saúde, física ou psíquica, do idoso, 

submetendo-o a condições desumanas ou 

degradantes ou privando-o de alimentos e 

cuidados indispensáveis, quando obrigado a 

fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo 

ou inadequado  



ESTATUTO DO IDOSO 

Dos Crimes em Espécie 

     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; 



ESTATUTO DO IDOSO 

Dos Crimes em Espécie 

      

   III – recusar, retardar ou dificultar atendimento ou 
deixar de prestar assistência à saúde, sem justa 
causa, a pessoa idosa; 

         IV – deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem 
justo motivo, a execução de ordem judicial expedida 
na ação civil a que alude esta Lei; 

         V – recusar, retardar ou omitir dados técnicos 
indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta 
Lei, quando requisitados pelo Ministério Público. 



ESTATUTO DO IDOSO 

Dos Crimes em Espécie 

       

 

  Art. 101. Deixar de cumprir, retardar ou 

frustrar, sem justo motivo, a execução 

de ordem judicial expedida nas ações 

em que for parte ou interveniente o 

idoso:  



ESTATUTO DO IDOSO 

Dos Crimes em Espécie 

 

 

 Art. 102. Apropriar-se de ou desviar 

bens, proventos, pensão ou qualquer 

outro rendimento do idoso, dando-lhes 

aplicação diversa da de sua finalidade  



ESTATUTO DO IDOSO 

Dos Crimes em Espécie 

 

 

   Art. 103. Negar o acolhimento ou a 

permanência do idoso, como abrigado, 

por recusa deste em outorgar 

procuração à entidade de atendimento  



ESTATUTO DO IDOSO 

Dos Crimes em Espécie 

   

   Art. 104. Reter o cartão magnético de 

conta bancária relativa a benefícios, 

proventos ou pensão do idoso, bem 

como qualquer outro documento com 

objetivo de assegurar recebimento ou 

ressarcimento de dívida  



ESTATUTO DO IDOSO 

Dos Crimes em Espécie 

 

 

 Art. 105. Exibir ou veicular, por qualquer 

meio de comunicação, informações ou 

imagens depreciativas ou injuriosas à 

pessoa do idoso  



ESTATUTO DO IDOSO 

Dos Crimes em Espécie 

 

 

 Art. 106. Induzir pessoa idosa sem 

discernimento de seus atos a outorgar 

procuração para fins de administração 

de bens ou deles dispor livremente  



ESTATUTO DO IDOSO 

Dos Crimes em Espécie 

 

 

 Art. 107. Coagir, de qualquer modo, o 

idoso a doar, contratar, testar ou 

outorgar procuração  



ESTATUTO DO IDOSO 

Dos Crimes em Espécie 

 

 

 Art. 108. Lavrar ato notarial que envolva 

pessoa idosa sem discernimento de 

seus atos, sem a devida representação 

legal:  



O papel do Disque-Idoso 

 Finalidades 

 

 Prestar informações 

 

 Receber denúncias 

 

 Orientar aos que buscam amparo 

 

 Receber informações 



Disque-Idoso 

 Um número para gravar 

 

 

0800-41-0001 


