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O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE DEFESA DOS
DIREITOS  DO  IDOSO  E  DA  PESSOA  PORTADORA  DE  DEFICIÊNCIA,  por
intermédio da Procuradora de Justiça Coordenadora que adiante assina, resolve expedir
a presente NOTA TÉCNCIA, nos seguintes termos:

Considerando que o direito à convivência familiar e comunitária tem tutela

constitucional1:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

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

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

1  Leciona o constitucionalista JOSÉ AFONSO DA SILVA que os direitos dos idosos não foram 
incluídos no art. 6º da CF, “como espécie de direito social, mas, por certo, têm essa natureza.” O 
doutrinador conceitua direitos sociais “como dimensão dos direitos fundamentais do homem, são 
prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas 
constitucionais que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a 
realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de 
igualdade. Valem como pressupostos do gozo dos direitos individuais na medida em que criam 
condições materiais propícias ao auferimento da igualdade real o que, por sua vez, proporciona 
condição mais compatível com o exercício efetivo de liberdade.”  (In CURSO DE DIREITO 
CONSTITUCIONAL POSITIVO, 20ª ed., Ed. Malheiros, São Paulo, 2002, p.316, 285-286).
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       Considerando  especialmente os seguintes dispositivos do Estatuto do

Idoso: 

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

        Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

        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; (grifos nossos)

Art. 8o O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito
social, nos termos desta Lei e da legislação vigente.

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. 

§ 1o O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos:
(...)   

V – participação na vida familiar e comunitária;     

        § 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, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais.

        § 3o É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de
qualquer  tratamento  desumano,  violento,  aterrorizante,  vexatório  ou
constrangedor.

                  Considerando  ainda o disposto na Política Nacional do Idoso (Lei nº
8842/94, regulamentada pelo Decreto nº 1948/96) e na Política Estadual do Idoso (Lei
nº 11.863/97);                                                          

                  Considerando, portanto, que o conjunto legislativo priorizou o atendimento
do  idoso  em  sua  família,  seguido  das  formas  alternativas  ao  asilamento (casa  lar,
condomínios da terceira idade,  centros dia,  etc.)  e,  por último, a institucionalização,
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sendo, por conseguinte, absoluta exceção o asilamento 2(no caso dos que não possuam
família ou esta careça de condições de manutenção da própria sobrevivência),  bem
como as ILPIs devem sempre buscar preservar os vínculos familiares (artigo 49, I, do
EI) e

                  Considerando que na defesa dos direitos do idoso tem o Ministério Público
relevante papel conforme assinala Roberto Mendes de Freitas Junior,  in verbis:  “Com
base nas disposições constitucionais e na Lei 10.741/2003, o Ministério Público foi,
sem dúvida alguma, a instituição que recebeu a maior carga de obrigações para a
defesa  dos  direitos  dos  idosos.  Para  alguns,  a  instituição  passou  a  ser  a  guardiã
natural dos direitos e interesses da pessoa idosa.”3

                  
                  Recomenda que, nos feitos onde haja notícia de conflitos familiares
envolvendo idosos, com suspeita de violação de direitos destes:
 

1) Seja  providenciado  estudo  social  no  qual  se  apure  toda  a
constelação  familiar,  atendimento  das  necessidades  do  idoso  por
cada qual e possibilidades para tanto;

2) Igualmente,  quando  houver  a  notícia  de  moléstia  a  acometer  a
pessoa idosa, providenciar avaliação das condições de saúde;

3) Designar sempre que possível audiência no âmbito do Ministério
Público com os familiares que têm obrigação legal de amparo do
idoso,  com  a  presença  dele  quando  viável,  buscando  o  agente
ministerial  acordo  formalizado  tendente  a  garantir  o  bem-estar
deste,  esclarecendo  aos  presentes  sobre  a  excepcionalidade  do
asilamento e  as  obrigações  familiares,  atendendo ao princípio  da
manutenção de vínculos familiares;

4) Quando inexiste familiar, mas o idoso está lúcido [não é o caso de
interdição],  apenas  necessita  de  cuidados  diferenciados  em
decorrência  natural  das  limitações  da  idade,  deverá  ele  ser
consultado  sobre  os  encaminhamentos  indicados  e,  em  caso  de
carência de recursos econômicos, ser público típico da assistência
social.  Então,  aí  serão  possíveis:  contratação  de  cuidador,  forma
alternativa  ao  asilamento  e,  até  mesmo,  como  exceção,  o
abrigamento  em  ILPI  –  Instituição  de  Longa  Permanência  para
Idosos, sempre preservado o direito de escolha;

5) Quando o conflito familiar for de tal ordem que não recomende a
convivência por haver risco ou esta não seja desejada pelo próprio

2  “Conforme disposto nos artigos 226 e 230 da Constituição Federal, e artigo 3º, inciso V, do estatuto 
do idoso, qualquer medida ou decisão judicial a ser proferida em processos envolvendo direitos da 
pessoa idosa deverá observar a necessidade de garantir, sempre que possível, os vínculos existentes 
entre o idoso e seus familiares. O idoso tem o direito de ser mantido em seu próprio lar, a fim de que 
sejam preservadas a sua intimidade, o direito de propriedade, a privacidade, cultura e costumes, bem 
como para garantir a manutenção dos laços familiares.”  (FREITAS JUNIOR, Roberto Mendes. 
DIREITOS E GARANTIAS DO IDOSO. Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 2008, p. 13.

3 In DIREITOS E GARANTIAS DO IDOSO. Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 2008, p. 
21.

3



idoso, mas haja carência de recursos financeiros, buscar a transação
relativa aos alimentos.4 As possibilidades de atendimento serão as
mesmas do item 4, in fine.                               

6)  Quando for o caso de aplicação de medida de proteção, também
atentar  para o direito  à  convivência familiar  –  a  menos que seja
perigosa para o idoso - e o direito aos alimentos.

                                                     Curitiba, 13 de outubro de 2015.

                                                 ROSANA BERALDI BEVERVANÇO
                                                               Procuradora de Justiça 
                                                                     Coordenadora
                            
.

                        

                                               

 

4 Estatuto do Idoso: Art. 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil.

 Art. 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores.

 Art. 13.  As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Promotor de Justiça ou
Defensor Público, que as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos
da lei processual civil. (Redação dada pela Lei nº 11.737, de 2008)
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