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pessoas idosas são intermediárias entre o 
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verdadeiro vínculo vital para o 

desenvolvimento da sociedade.” 
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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende analisar como o Ministério Público tem exercido a 
defesa do direito individual da pessoa idosa no Brasil. O ponto de partida é 
considerar que o ordenamento jurídico pós-constituição de 1988, com base na 
consagração do princípio da dignidade da pessoa humana, tratou de enfatizar a 
defesa jurídica das pessoas consideradas vulneráveis, estabelecendo normas 
específicas para tal mister. Houve também um verdadeiro alargamento das funções 
institucionais do parquet, agora incumbido de proteger o direito individual 
indisponível. Sem prejuízo, o órgão ministerial auferiu do Estatuto do Idoso toda uma 
gama de atribuições, em especial, na seara dos direitos individuais, sendo elevado a 
uma posição de grande importância para a efetivação dos direitos dos anciãos, o 
que, as vezes, pode causar à sociedade, principalmente ao cidadão médio, a 
impressão de uma instituição de amplos poderes e onipresente. Se por um lado têm 
havido avanços na conquista da cidadania das pessoas idosas, não se pode olvidar 
que a Constituição da República em conjunto com o ordenamento jurídico traçam 
limites à esta atuação do MP. Desta forma, foram realizadas pesquisas bibliográficas 
e documentais no intuito de se levantar informações suficientes para o delineamento 
deste contexto, visto que.o escopo é conferir como é a atuação do MP na proteção 
dos direitos individuais da pessoa idosa, avaliando, inclusive, as hipóteses legais 
permissivas desta proteção. Assim, este trabalho observou que a atuação do MP na 
esfera individual do idoso está ancorado na necessidade de se demonstrar a 
situação de risco social no caso concreto. 
 

Palavras-chave: Ministério Público; Pessoa idosa; Direito individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present essay intends to analyze how the Prosecution Service has exercised the 
defense of the elderly people's individual rights in Brazil. The starting point is to 
consider that the legal order that came after the constitution of 1988, based on the 
principle of the dignity of the human person, emphasized the legal defense of the 
people considered vulnerable, establishing specific norms for this purpose. There 
was also a real extension of the institutional functions of the parquet, now entrusted 
with protecting the unavailable individual right. Notwithstanding this, the organization 
has acquired a wide range of responsibilities from the Elderly Statute, especially in 
the field of individual rights, and has been elevated to a position of great importance 
for the accomplishment of the rights of the older adults, which can sometimes create 
the impression to society, especially to the average citizen, of an institution of high 
powers and omnipresent. While on the one hand there have been advances in the 
conquest of the citizenship of the elderly, it cannot be forgotten that the Republic's 
Constitution together with the legal system outline limits to this Prosecution Service's 
performance. In this way, bibliographical and documentary researches were carried 
out in order to obtain enough information for the delineation of this context, since the 
scope is to check how the institute works for the protection of the individual rights of 
the elderly, including evaluating the hypotheses of this protection. Thus, this 
dissertation observed that the Prosecution Service's performance in the individual's 
sphere of the aged people is anchored in the need to demonstrate the social risk 
situation of each concrete case. 
 

Key-words: Prosecution Service; Elderly people; Individual right. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tem sido notado ao longo dos últimos anos que a população brasileira não é 

mais tão jovem, havendo na verdade um crescimento demográfico da população 

com idade superior a 60 anos. As pesquisas estatísticas têm sido unânimes em 

atestar a existência deste fenômeno social. De acordo com estudos do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira manteve a 

tendência de envelhecimento dos últimos anos e ganhou 4,8 milhões de idosos 

desde 2012, superando a marca total dos 30,2 milhões no ano de 2017, afirmando, 

ainda, que o número de idosos aumentou em 18% nos últimos 5 anos. A quantidade 

de idosos cresceu em todas as unidades da federação, sendo justamente observado 

no estado do Rio de Janeiro a maior proporção de idosos, com 18,6% compondo 

sua população.
1
  

Ainda seguindo dados apresentados pelo instituto de estatísticas, o grupo de 

idosos com faixa etária de 60 anos passará a ser predominante no país, tendendo a 

tornar-se, portanto, maior do que o número de jovens, visto que, na contramão, a 

taxa de natalidade tem experimentado ao longo dos anos 2000/2010 uma constante 

queda.2 Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil, em 2016, tinha a quinta 

maior  população idosa do mundo, mas se estima que em 2030 o número de idosos 

ultrapassará o total de crianças entre zero e 14 anos.3  

Para dimensionar os dados abordados, se a taxa de fecundidade do país caiu 

de 6,16 filhos por mulher para apenas 1,57 filhos entre os anos de 1940 e 2014, por 

outro lado a expectativa de vida da população aumentou 41,7 anos em pouco mais 

de um século. A melhora dos índices de expectativa de vida pode ser verificado pelo 

fato de que, em 1900, ela era apenas de 33,7 anos, porém houve um salto 

                                                             
1
 PARADELLA, Rodrigo. Número de idosos cresce 18% em 5 anos e ultrapassa 30 milhões em 2017. 

Agência IBGE Notícias, 2018. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-
noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-
ultrapassa-30-milhoes-em-2017>. Acesso em: 29 out. 2018. 
2
 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Brasil em Síntese, 2018. 

Distribuição da população por grandes grupos de idade. Disponível em: 
<https://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/taxas-brutas-de-natalidade.html>. Acesso em 08 dez. 
2018. 
3
 EM 2030, Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo. Jornal da USP, 2018. Disponível 

em: <https://jornal.usp.br/atualidades/em-2030-brasil-tera-a-quinta-populacao-mais-idosa-do-
mundo/>. Acesso em: 02 mar. 2019. 
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significativo em pouco mais de 11 décadas, atingindo a marca de 75,4 anos em 

2014.4 

Nesta toada, a própria Organização Mundial de Saúde (OMS) apura que o 

número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões de pessoas 

até 2050, ao redor do mundo, isto é, representará um quinto da população mundial.5 

Não se pode mais negar que o envelhecimento populacional já é um acontecimento 

global.  

Até meados do século XX, o número de pessoas que conseguiam ultrapassar 

a faixa dos sessenta anos era pequeno, contudo, a partir de então, com as 

profundas modificações na estrutura social, este cenário se alterou. Deve ser 

considerado também os recentes avanços nos campos da ciência e da medicina 

nacionais, que, aliada à melhora da qualidade de vida, produziram o impacto 

mediato de aumentar a expectativa de vida das pessoas. Pode-se mencionar alguns 

fatores determinantes que tem colaborado para a afirmação deste quadro, tais como 

um melhor controle de doenças a partir da descoberta dos antibióticos; a 

implantação de prevenção de doenças e políticas de vacinação em massa; 

diminuição das taxas de fecundidade e queda da mortalidade infantil; ampliação de 

redes de abastecimento de água e esgoto; cobertura da atenção básica à saúde; 

ampliação de redes de convivência, entre outros. São políticas públicas que têm 

alavancado a qualidade de vida da população no longo prazo.  

O crescimento da população idosa impõe, de forma indelével, que a 

sociedade tome consciência da série de problemas que daí pode advir, e que as 

autoridades competentes, de forma justa e democrática, possam pavimentar os 

caminhos que levem à equidade na distribuição dos serviços e facilidades para com 

este grupo populacional. Assim, esta questão social posta, face à sua dimensão, 

exige uma política ampla e expressiva que suprima, ou pelo menos amenize, a cruel 

realidade que espera aqueles que conseguem viver até idades mais avançadas, até 

porque, após tantos esforços realizados para prolongar a vida da humana, seria 

lamentável não se oferecer as condições adequadas para vivê-la mais dignamente. 

                                                             
4
 OLIVEIRA, Nielmar de. IBGE: Expectativa de vida dos brasileiros aumentou mais de 40 anos em 11 

décadas. Agência Brasil, 2016. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-
08/ibge-expectativa-de-vida-dos-brasileiros-aumentou-mais-de-75-anos-em-11>. Acesso em: 02 mar. 
2019. 
5
 EM 2030, Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo. Jornal da USP, 2018. Disponível 

em: <https://jornal.usp.br/atualidades/em-2030-brasil-tera-a-quinta-populacao-mais-idosa-do-
mundo/>. Acesso em: 02 mar. 2019. 
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É imperioso que as políticas governamentais se predisponham a ajudar essa parte 

da população, atendendo às demandas desse segmento populacional, mormente 

nos setores previdenciário, de saúde, assistência social, segurança pública, 

habitação e lazer. 

Sucede que a história mostra que, além dos parcos esforços dos gestores 

públicos, os legisladores constitucional e legal foram um tanto quanto desleixados 

neste campo, na medida em que não se atentaram em ampla escala aos direitos na 

velhice. Neste contexto, a Carta cidadã de 1988, sob evidente influência do 

neoconstitucionalismo, prevê que o Estado, a própria sociedade e, até mesmo, a 

família devem assumir posições mais proativas no que concerne à proteção destes 

indivíduos, tidos como vulneráveis. 

Com a consagração do superprincípio da dignidade da pessoa humana, 

alguns direitos atinentes ao envelhecimento foram se fazendo presentes no texto 

constitucional, e, posteriormente, nos diplomas legais. Em 1994, foi instituída uma 

política nacional voltada especificamente para os idosos, a Lei n. 8.842/94, porém, 

segundo Patrícia Fortes Lopes Donzele Cielo e Elizabete Ribeiro de Carvalho Vaz 

(2009), parecia ainda ser pouco e sem muita eficácia em relação à importância 

econômica, social e jurídica que representa o contingente do idoso. Assim, o grande 

marco para a efetivação da proteção à terceira idade foi a criação, em 2003, da Lei  

n. 10.741, o famigerado Estatuto do Idoso. Com efeito, houve uma ampliação dos 

direitos que já estavam previstos na Lei n. 8.842, visando à materialização das 

garantias contidas na Constituição Federal de 1988, e, desta forma, ele se consolida 

como instrumento poderoso na defesa da cidadania dos cidadãos e cidadãs desta 

faixa etária, dando-lhes ampla proteção jurídica para usufruir direitos e viver com 

dignidade. 

E é justamente no termo ampla proteção jurídica que reside o ponto nodal 

deste trabalho. O Título V do Estatuto do Idoso traz à baila como será viabilizado o 

acesso à justiça pela pessoa idosa e o Ministério Público possui um capítulo 

disciplinando sua atuação. Como será oportunamente desenvolvido, o parquet 

ganhou ainda mais relevância no atual Estado Democrático de Direito, 

principalmente após sua nova roupagem delineada pela previsão constitucional nos 

arts. 127 e 129. Assim, sua atuação não mais se restringe à defesa dos direitos 

coletivos ou ao exercício da ação penal pública, mas, tornou-se também um grande 

defensor dos direitos individuais indisponíveis. É um aspecto muito relevante da 
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proteção constitucional pós-1988 e que deve nortear o alcance do MP dentro do 

arcabouço de garantias presentes no estatuto, até porque, diferentemente do que o 

público em geral pode pensar, esta área de proteção não será traduzida em uma 

atuação ampla e que se volta de forma genérica ao idoso. Portanto, há que se 

tracejar as hipóteses legais autorizativas da iniciativa do Ministério Público, 

especialmente no que concerne à famigerada situação de risco, posto que foi 

genericamente prevista na Lei n. 10.741/03. 

 

1 DEFINIÇÃO DE PESSOA IDOSA E A EVOLUÇÃO JURÍDICA DE SUA 

PROTEÇÃO  

 

O primeiro ponto a se considerar é definir qual é o grupo de pessoas inserida 

na faixa da terceira idade. Conforme nota Luciana Moura (2016), definir o vocábulo 

idoso, em suas várias acepções, não é tarefa das mais fáceis, pois há vários fatores 

de ordem social e fisiológica que cada um carrega e que contribuem para o 

envelhecimento. De acordo com o novo dicionário Aurélio6, o vocábulo “velhice” 

pode encontrar as seguintes definições possíveis: a) Estado da condição de velho; 

b) Idade Avançada; c) Antiguidade, vetustez; d) As pessoas velhas; e) Rabugice ou 

disparate próprio de velho. No entanto, Moura aponta para as várias concepções 

que podem ser dadas dentro de cada campo das ciências. Por exemplo, na 

medicina há a preocupação de tratar a velhice como um processo de transformação 

de uma pessoa jovem em idoso, o que acarreta na redução de várias capacidades 

biológicas de uma pessoa. Dentro de um conceito mais psicológico, a definição de 

idoso leva em consideração a idade cronológica do indivíduo, o seu histórico de vida 

e o grau de desenvolvimento do país em que ele vive. Dentro do contexto social, a 

definição de pessoa idosa pode variar conforme cada sociedade costuma lidar com 

estes indivíduos, isto é, se eles são tidos como pessoas frágeis e improdutivas, não 

havendo mais nada a oferecer e a colaborar para a coletividade, ou se são grandes 

exemplos de experiência de vida e sabedoria, merecendo ser enaltecidos na 

sociedade de que participam, uma visão bem natural do que ocorre em sociedades 

mais tradicionais e antigas. 

                                                             
6
 DICIONÁRIO AURÉLIO. Significado de Velhice. Disponível em: 

<https://dicionariodoaurelio.com/velhice>. Acesso em: 23 mar. 2019. 
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As pessoas idosas, muitas vezes, são ignoradas dentro da própria estrutura 

social, pois historicamente, a noção de velho esteve associada à incapacidade, para 

a realização do trabalho e à decadência, enquanto que o termo idoso era mais 

atribuído aos que viviam social e financeiramente bem. Velho é alguma coisa que 

pertence ao passado, que fica esquecido e representa uma imagem negativa de 

perda, seja da saúde, do vigor físico, da lucidez mental, da força ou da capacidade 

de produzir. O termo idoso representa o indivíduo dotado de direitos e deveres, um 

cidadão que cada vez mais está presente e participativo na sociedade. (CORRÊA; 

GOULART, 2014) 

Neste trabalho, que propõe uma análise de como este segmento da 

população tem sido protegido pelo Ministério Público, há que se trazer um conceito 

jurídico, que, no caso brasileiro, é definido simplesmente por um pressuposto 

objetivo, desconsiderando, portanto, as demais nuances vistas alhures. No texto 

legal da Política Nacional do Idoso (PNI), pessoa idosa é aquela com idade superior 

a sessenta anos. O legislador estatutário de 2003 fez uma sutil modificação, 

consagrando que todos os direitos e garantias ali dispostos são voltados para 

aqueles com idade igual ou superior a 60 anos, conforme inserto no art. 1º. Desta 

forma, independentemente de o indivíduo ser capaz, incapaz, senil ou de ainda 

gozar de plena atividade física, mental e intelectual, qualquer pessoa, ao completar 

sessenta anos, torna-se idosa para todos os efeitos legais, fazendo jus, de forma 

genérica, às proteções do documento legal. 

Cumpre salientar, neste esteio, que este critério cronológico ainda levanta 

dúvidas na efetivação de alguns benefícios. Renan Paes Félix (2015, p. 18) atenta 

que nem todos os direitos assegurados no próprio estatuto são garantidos a todos 

os anciãos. À guisa de ilustração, pela redação do art. 34, o benefício de um salário 

mínimo mensal, conhecido como benefício de prestação continuada (BPC), é 

concedido somente aos idosos maiores de sessenta e cinco anos e que não 

possuem meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família. 

 A mesma situação ocorre com a garantia constitucional presente no art. 230, 

§ 2º, pela qual aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos 

transportes coletivos urbanos. Neste ponto, o estatuto, visando alcançar as pessoas 

compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos,  

acena com a possibilidade de cada legislador local estender o alcance do direito, 

podendo dispor sobre as condições para exercício desta gratuidade nos meios de 
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transporte coletivos públicos urbanos e semi-urbanos. Por exemplo, a Assembleia 

Legislativa do Rio de Janeiro editou a Lei n. 7.916/2018 (ou seja, quinze anos após o 

Estatuto do Idoso), reduzindo para 60 anos o limite de idade para a concessão de 

vários descontos ou gratuidades, inclusive nos transportes públicos intermunicipais. 

Muitos pensaram que o benefício também incluía os transportes municipais, e diante 

da óbvia negatória das empresas de ônibus, houve um aumento exponencial de 

atendimento às pessoas entre 60 e 65 anos no Ministério Público e na Defensoria 

Pública, não cabendo outra alternativa a estas instituições, a não ser reforçar os 

termos literais da lei. Vê-se que a questão acaba se tornando confusa para o próprio 

idoso e gerando certa insegurança, pois muitos deles não têm condições de ter 

acesso às informações corretas ou, em alguns casos, até de compreender 

satisfatoriamente essas informações. 

Moura observa, por fim, que não somente a idade cronológica deveria ser 

levada em consideração na determinação da pessoa idosa, mas também outros 

fatores como o meio, a condição física e psicológica, o grau de dependência e o 

convívio familiar, dentre outros. Cumpre aduzir que a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal (STF), no julgamento do HC 86320/SP, de relatoria do Ministro 

Ricardo Lewandowski, entendeu que a idade de 60 anos somente serve de 

parâmetro para os direitos e obrigações estabelecidos pela Lei 10.741/2003, não 

havendo que se falar em revogação tácita do art. 115 do Código Penal. Por este 

dispositivo, a lei concede a redução dos prazos de prescrição pela metade quando o 

criminoso possui mais de 70 (setenta) anos de idade na data da sentença 

condenatória. Portanto, o Estatuto do Idoso, embora mais recente que o Código 

Penal, não alterou a orientação da norma penal, não havendo menção à benefício 

às pessoas idosas na faixa de 60 a 70 anos. 

Vale repisar a crítica que Moyses Simão Sznifer (2018) faz ao critério adotado 

pelo estatuto e, até mesmo, à idade de corte determinada, aduzindo que a grande 

maioria das pessoas na faixa de 60 anos continua ativa e independente, gozando de 

boa saúde física e mental, inclusive exercendo atividades laborativas. Assim, não se 

justificaria mais a necessidade de proteção especial do estatuto para este grupo de 

pessoas. São suas palavras 

 

Consoante veiculado pelo portal “Ansa-Brasil”, “uma pessoa de 65 anos 
hoje tem a forma física e cognitiva de uma pessoa de 45 há trinta anos.Os 
que têm 75, têm as mesmas condições de quem tinha 55 nos anos 1980. 
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Os geriatras anunciaram a adoção de uma definição dinâmica do conceito 
de “idoso”, que se adapta às mutações das condições demográficas e 
epidemiológicas, levando em conta que, cientificamente, só se é idoso 
quando se tem uma expectativa de vida de mais dez anos. Atualmente, a 
expectativa de vida na Itália é de 85 anos para as mulheres e 83 para 
homens”.  
[...] 
Diante dessa nova realidade, podemos concluir que urge seja modificado o 
conceito de pessoa idosa no Brasil,devendo ser alterada a legislação 
pertinente para se fixar um patamar mínimo de 65 anos para que a pessoa 
possa ser legalmente considerada idosa.   

  

De toda forma, não se pode negar as benesses trazidas pelo estatuto no 

cenário jurídico e social de nosso país, propondo uma efetiva materialização não 

apenas das garantias constitucionais de 1988, mas também tratando de observar 

como o direito comparado estava lidando com este assunto.  

No âmbito internacional, ocorreu, em 1982, a primeira Assembleia Geral da 

ONU para abordar questões sobre o envelhecimento, e que produziu naquela 

ocasião o Plano de Ação Internacional de Viena.7 O documento insta para a ação 

em assuntos como saúde e nutrição, proteção de consumidores idosos, habitação e 

meio ambiente, família, bem-estar social, segurança de renda e emprego, educação 

e a coleta e análise de dados de pesquisa. Em 2002, foi realizada uma segunda 

assembleia mundial sobre o envelhecimento em Madrid, com nítida preocupação em 

desenvolver uma política internacional para o envelhecimento para o século XXI. Foi 

adotada uma Declaração Política e o Plano de Ação Internacional sobre o 

Envelhecimento de Madrid, o qual pleiteava mudanças de atitudes, políticas e 

práticas em todos os níveis para satisfazer as enormes potencialidades do 

envelhecimento no século XXI. Algumas de suas recomendações dão prioridade às 

pessoas mais velhas e desenvolvimento, melhorando a saúde e o bem-estar na 

velhice, e assegurando habilitação e ambientes de apoio. 

Porém, no Brasil, até a promulgação da Lei Maior de 1988, a proteção jurídica 

específica sempre foi precária. A constituição imperial de 1824 e a promulgada em 

1891, na recém instaurada república, simplesmente se calaram acerca da 

assistência a idosos, infantes, dentre outros. Contudo merece ser mencionado que, 

pelo menos em algumas carreiras profissionais mais relevantes ao império, uma 

previdência social pelo advento da idade avançada já começava a ser criada pela 

legislação infraconstitucional. Mais tarde, em 1923, foi criada a denominada Lei Elói 

                                                             
7
 A ONU e as pessoas idosas. ONU Brasil, [s.d.] Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-idosas/>. Acesso em: 31 mar. 2019. 

https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-idosas/
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Chaves, que é tida como o início da Previdência Social brasileira propriamente dita.8 

A consideração a ser feita é que ao final do séc. XIX os direitos de segunda 

dimensão ainda se encontravam em gestação, ou, conforme Ingo Wolfgang Sarlet 

(2018, p. 332) disserta com maestria, a constatação de que a consagração formal de 

liberdade e igualdade não gerava a garantia do seu efetivo gozo acabaram, no 

decorrer do séc. XIX, gerando amplos movimentos reivindicatórios e o 

reconhecimento progressivo de direitos, atribuindo ao Estado comportamento ativo 

na realização da justiça social. Dentro deste contexto, a Carta de 1934, esta sim 

contendo em seu bojo uma certa gama de direitos sociais, promove no art. 121, §1º, 

"h", a instituição de previdência, mediante contribuição igual da União, do 

empregador e do empregado, a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos 

casos de acidentes de trabalho ou de morte. Exceção feita à instituição da 

previdência social, que foi repetida nos textos de 1937, 1946 (que também proibiu a 

diferença de salário para um mesmo trabalho por motivo de idade) e 1967, não se 

observa demais comandos específicos e protetivos nesta seara nas constituições.  

É possível citar ainda a implementação da Renda Mensal Vitalícia (RMV), 

através da Lei n. 6.179/74, que consistia em pagar 50% do salário mínimo às 

pessoas com 70 anos ou mais, que não recebessem pensão ou aposentadoria e 

sem nenhuma fonte de renda; e em 1976, passou a existir no então INPS (Instituto 

Nacional de Previdência Social) o programa PAI (Programa de Atendimento ao 

Idoso), que consistia em atendimento nas salas de espera dos serviços médicos do 

Instituto, reconhecendo a situação especial de grupos vulneráveis, especialmente os 

idosos. (CORRÊA; GOULART, 2014) Contudo, como afirmado, no campo da 

legislação infraconstitucional, a grande maioria dos diplomas apenas trataram de 

regular as previdências instituídas nas constituições. 

Portanto, é com o cenário pós-1988 que se inicia uma verdadeira busca pela 

efetivação dos direitos das pessoas idosas, sob a égide da atual Carta, que é 

considerada o grande marco no avanço em relação às constituições anteriores no 

que tange à defesa das parcelas vulneráveis, e que consagrou o princípio da 

dignidade humana, com a ideia de respeito a todas as pessoas, sem distinção de 

cor, gênero, idade, classe social, etc. Não é somente a Constituição brasileira que 

                                                             
8
 Ministério da Economia. Secretária de Previdência, 2013.  Disponível em: 

<http://www.previdencia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/historico/periodo-de-1888-1933/>. 
Acesso em: 30 mar. 2019. 

http://www.previdencia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/historico/periodo-de-1888-1933/
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destaca a ideia da dignidade humana, como observam Cielo e Vaz (2009). Essa 

ideia é universal e colocá-la no texto constitucional significa representá-la 

empiricamente. Nos países democráticos, a dignidade do cidadão é um dos 

principais temas constitucionais e está contemplado na Declaração dos Direitos 

Humanos. Além disto, o artigo 3º da CF/88 estipula que um dos objetivos 

fundamentais da República é o de promover o bem de todos, sem qualquer forma de 

discriminação, enquanto que a cidadania e a própria dignidade da pessoa humana 

são tidas como fundamentos do Estado Democrático de Direito.  

Atenta a este aspecto, a Constituição brasileira destinou dispositivos 

específicos que pudessem de fato viabilizar uma dignidade condizente com a 

condição humana, sendo que, no que tange aos idosos, encontra-se no título VIII, 

denominado de “Da Ordem Social”, no capítulo VII, o artigo 230, que traz à baila a 

garantia constitucional dispensada aos indivíduos da terceira idade, estatuindo que 

tanto a família, quanto 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. A proteção à velhice também se faz 

presente no texto constitucional novamente dentro do direito previdenciário (art. 201, 

I), e também no direito assistencial (art. 203, I e V), onde consta a importante 

observação que a assistência será prestada independente de contribuição à 

seguridade social.  

A primeira tentativa de dar uma certa concretude das normas constitucionais 

de 1988 voltadas às necessidades dos idosos teve ensejo com a criação da Lei n. 

8.842 de 1994, que estabeleceu a Política Nacional do Idoso (PNI), sendo, após 

isso, regulamentada pelo Decreto Federal n. 1.948, de 3 de Julho de 1996. A PNI foi 

resultado das proposições da sociedade e dos movimentos sociais daquele período 

histórico recente e tinha por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando 

condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade, na forma do seu art. 1º. Para esta consecução, o legislador da política 

nacional elencou ao longo de 22 artigos normas e diretrizes acerca da organização e 

gestão de ações governamentais, além de prever a criação de um conselho nacional 

do idoso (que acabou recebendo o veto presidencial e só foi criado em 2002). 

Todavia, a PNI foi alvo de críticas, visto que, embora a Lei tenha determinado 

medidas e providências para possibilitar qualidade de vida ao idoso, bem como a 

participação ativa da sociedade, o que ocorreu foi uma baixa efetividade dentro 
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daquilo que se propunha. A realidade dos idosos brasileiros ainda estava longe da 

situação defendida na norma. Para se ter uma ideia deste quadro, o promotor de 

justiça Alexandre de Oliveira Alcântara (2016, p. 363-364) comenta sobre o inciso VI 

do art. 10 da PNI, que alude ao acesso à justiça como uma ação governamental:  

 

A questão é: quem promoveria e defenderia os direitos da pessoa idosa? A 
quem caberia zelar pela aplicação das normas sobre o idoso, determinando 
ações para evitar abuso e lesões a seus direitos? Na verdade, a PNI não 
estabeleceu essas competências no âmbito do Sistema de Justiça 
Brasileira, mas quando prevê ações governamentais para a população 
idosa no âmbito da Justiça, lança a semente para a criação do Sistema 
Jurídico de Garantias, que ocorrerá com o Estatuto do Idoso. 
Foi fácil perceber que, transcorridos dez anos de vigência da PNI, os 
direitos das pessoas idosas brasileiras estavam muito longe de serem 
efetivados. Lança-se mão de uma nova Lei, buscando-se corrigir a não 
efetividade da PNI. Será essa a solução para o problema? 

  

Após dez anos de vigência da PNI e de várias críticas relativas à sua não 

efetivação e não realização de inúmeras medidas de proteção e ações previstas na 

Lei n. 8.842/1994, foi criado o Estatuto do Idoso de 2003. Novamente fruto de 

intensa mobilização do movimento social dos idosos, a proposta de uma lei que 

trouxesse uma proteção específica a este grupo social vulnerável também foi 

formada a partir da experiência social do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 

1990. Segundo a festejada autora Maria Berenice Dias (2005, p. 410), o Estatuto do 

Idoso “constitui-se em um microssistema e tem o mérito de reconhecer as 

necessidades especiais e estipular obrigações do Estado, podendo ser considerado 

como um verdadeiro divisor de água na proteção do idoso”. 

Com esta legislação, buscou-se atender as necessidades vitais básicas do 

idoso, a fim de lhe propiciar uma melhora na sua condição de vida, bem como 

garantir a sua dignidade na velhice. E como afirma com propriedade Marco Antonio 

Vilas Boas (2015) na apresentação de seus comentários ao estatuto, a Lei nº 10.741 

deu vida a uma coletânea de normas variadas das mais diferentes espécies 

legislativas, ocorrendo uma fusão de princípios buscados na Constituição Federal e 

em Códigos, Leis Ordinárias, Decretos, Regulamentos e Normas Técnicas. O art. 3º, 

por exemplo, possui redação ampla e menciona os vários direitos tutelados e 

presentes no texto legal, dizendo que 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 
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convivência familiar e comunitária. Neste contexto, sábias ponderações de Hugo 

Nigro Mazzilli (1997), que, mesmo antes da vigência do estatuto de 2003, já 

vislumbrava uma evolução jurídica no cenário jurídico-social brasileiro  

 

Não é nova a preocupação com as pessoas de idade mais avançada, mas 
não deixa de ser recente a melhor conscientização jurídica do problema. 
Ora, as pessoas portadores de idade mais avançada também têm direito a 
que suas necessidades especiais sejam levadas em consideração em todos 
os estágios de planejamento econômico e social. Por isso, a Constituição 
preocupou-se em evitar discriminações em razão da idade; ao mesmo 
tempo, atentou para a proteção às pessoas idosas, quando impôs à família, 
à sociedade e ao Estado o dever de ampará-las, assegurando-lhes 
participação na comunidade e defendendo-lhes a dignidade, o bem estar e 
o direito à vida.  

 

Desta maneira, após um longo e tenebroso caminho, beirando o descaso, 

hodiernamente o arcabouço jurídico brasileiro conta com uma legislação própria e 

específica voltada aos idosos, principalmente no que refere aqueles 

institucionalizados ou abrigados nas instituições de longa permanência (antigamente 

chamados de asilos). Em robusta monografia sobre o assunto, Maristela Indalencio 

(2007, p. 57) relaciona o surgimento tardio do estatuto com a realidade do modelo 

econômico brasileiro e assim expõe 

 

O Estado Brasileiro, a partir de certo momento da última década do século 
passado, optou pela adoção ao modelo neo-liberal imposto pelos 
movimento de globalização em curso a nível planetário: o mercado passou 
a se tornar a bússola pelo qual se orientam as práticas públicas, causando 
um esvaziamento do poder político local e reduzindo a dignidade da pessoa 
humana um mero obstáculo às políticas de competitividade e de atração do 
capital internacional, sempre volátil, flutuando pelo mundo através dos 
canais produzidos pela revolução tecnológica, mola mestra da engrenagem 
globalista. E, pois, em um modelo que só conhece consumidores, a pessoa 
idosa, como todas as demais, só é valorizada enquanto tal, tendo sempre 
em seu desfavor, a hipossuficiência, derivada de sua peculiar situação 
pessoal. 
Por isso é possível afirmar não ser uma coincidência a edição do Estatuto 
somente após quinze anos da promulgação da Constituição Federal. O 
reconhecimento da tutela jurídica como forma de garantia da isonomia, 
assim, veio tarde, porém representa uma barreira à não-solidariedade da 
sociedade globalizada e, mais que isso, como instrumento de resgate do 
papel do Estado como garantidor da dignidade humana, mormente em uma 
realidade tão brutal quanto à brasileira. 

 

Recém completados quinze anos de sua vigência, os desafios continuam 

postos, especialmente se for considerado que muitos dos dispositivos estão 

caracterizados como normas programáticas, pairando dúvidas acerca de sua 

efetividade, tal como se sucedeu com a política nacional de 1994. Questões como a 
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falta de instalação de varas especializadas na matéria9 prevista no art. 70 ou o 

pouco incentivo para a criação de programas educacionais, a que alude o art. 20,10 

costumam ser pontos bem mencionados quando se fala em efetividade do EI.     

Mesmo com estas nuances, com a devida licença do leitor, este trabalho 

acompanha o pensamento do nobre membro do parquet cearense Alcântara (2016, 

p. 366), que, por seu turno, articula que, mesmo alvo de críticas, o Estatuto do Idoso 

tem um grande mérito: criou o sistema de garantias de direitos da pessoa idosa, 

que, apesar de vários percalços, tem buscado efetivar os direitos sociais dos idosos 

brasileiros.  

 

2 A INFLUÊNCIA DO NEOCONSTITUCIONALISMO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

E O NOVO PAPEL INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Como foi visto no capítulo antecedente, a tutela específica para a pessoa 

idosa no Brasil foi deficitária ao longo das décadas, surgindo em cada constituição 

apenas uma previsão para a sua assistência previdenciária. Com a promulgação da 

Carta cidadã de 1988, este panorama começou a se modificar, na medida em que, 

imbuída pela consagração da dignidade da pessoa humana, a nova ordem 

constitucional tratou de tutelar os direitos das pessoas vulneráveis (idosos, pessoas 

com deficiência, infantes e adolescentes, consumidores) de forma mais específica. 

Assim sendo, verifica-se que o texto constitucional vigente reconhece aos idosos 

sua fragilidade e a necessidade de uma efetiva concretização dos seus direitos 

fundamentais, principalmente do direito à igualdade e à dignidade. (NATAL, 2014, p. 

22)  

O professor Daniel Sarmento (2016, p. 322), em louvável dissecação sobre o 

tema, registra que, no Brasil, a dignidade humana é de tal relevância que se 

vislumbra no tratamento dado pelo constituinte à ela, e em manifestações 

convergentes não só da doutrina, mas também em incontáveis decisões judiciais, 

                                                             
9
 FRANCO, Laura. Aplicação do Estatuto do Idoso ainda é pouco efetiva. Jornal do Comércio, 2017. 

Disponível em: 
<https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/2017/07/cadernos/jornal_da_lei/574487-aplicacao-do-
estatuto-do-idoso-ainda-e-pouco-efetiva.html>. Acesso em: 09 maio 2019. 
10

 OLIVEIRA, Rita de Cássia da Silva. O processo histórico do estatuto do idoso e a inserção 
pedagógica na universidade aberta. Faculdade de Educação da UNICAMP, 2007. Disponível em: 

<https://www.fe.unicamp.br/pf-fe/publicacao/5036/art18_28.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2019. 
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inclusive do Supremo Tribunal Federal. Apesar disso, há um grave déficit de 

efetividade do princípio, haja vista a subsistência de inúmeras situações gravemente 

afrontosas à dignidade humana, que vitimam especialmente os integrantes de 

grupos vulneráveis. Percebe-se que, na verdade, o que está em jogo são os direitos 

fundamentais do ser humano, e, em especial, daqueles tidos como vulneráveis e a 

preocupação advinda da necessidade de efetivação das normas garantidoras de 

seus direitos previstos na constituição. 

Neste sentido, há que se reconhecer, antes de mais nada, as modificações 

ocorridas no ordenamento jurídico pós-segunda guerra mundial, onde o paradigma 

do estrito respeito à lei foi superado pela ideia de uma superioridade da constituição, 

diploma onde repousam os direitos fundamentais. Em outras palavras, passou-se de 

um estado legal, pautado no positivismo, para um estado constitucional, e os direitos 

fundamentais ganharam força normativa da própria constituição (daí, alguns também 

se utilizarem do termo pós-positivismo). Muitos juristas nomeiam esta novel 

perspectiva de neoconstitucionalismo. Do ponto de vista histórico, Stéfano Di 

Cônsolo Carlucci (2018), observou o seguinte panorama: 

 

É bem verdade que, antes de 1945, vigorava na maior parte da Europa um 
modelo de supremacia do Poder Legislativo, fundado na doutrina inglesa de 
soberania do Parlamento e na concepção francesa da lei como expressão 
da vontade geral, porém, foi no final da década de 1940, que a nova 
tendência do direito constitucional ganhou força, inspirado na experiência 
norte-americana, onde o principal fundamento era o da supremacia da 
constituição, cujo modelo envolvia a constitucionalização dos direitos 
fundamentais, que, de certa forma, eram protegidos e imunizados em 
relação aos outros direitos, e a sua proteção passou a caber ao Judiciário. 

  

Trata-se então de uma concepção surgida nos finais da década de 1990 e 

início do século XXI, onde juristas perceberam que, no pós-segunda guerra, houve 

uma revalorização do próprio direito constitucional, houve uma nova abordagem do 

papel da constituição no sistema jurídico, a partir da valorização dos direitos 

humanos, cuja expressão máxima são os direitos fundamentais constantes nas 

Cartas Políticas de cunho democrático. Neste prisma, sentencia Emílio Gutierrez 

Sobrinho (2012) que, se o positivismo foi superado pelo neoconstitucionalismo, o 

Estado de Direito foi superado pelo Estado Democrático de Direito. Por seu turno, o 

eminente autor Pedro Lenza (2017, p. 70) disserta que, dentro dessa nova realidade, 

não se visa mais apenas atrelar o constitucionalismo à ideia de limitação do poder 

político, mas, acima de tudo, busca-se a eficácia da Constituição, deixando o texto 
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de ter um caráter meramente retórico e passando a ser mais efetivo, sobretudo 

diante da expectativa de concretização dos direitos fundamentais.  

O professor Walber de Moura Agra (2018, p. 81) pontua que o 

neoconstitucionalismo foi propulsionado pelos seguintes aspectos: a) falência do 

padrão normativo, que fora desenvolvido no século XVIII, baseado na supremacia do 

parlamento; b) influência da globalização; c) pós-modernidade; d) superação do 

positivismo clássico; e) centralidade dos direitos fundamentais; f) diferenciação 

qualitativa entre princípios e regras; e, g) revalorização do direito. De outra banda, a 

doutrina costuma elencar, de forma geral, que as principais premissas do 

neoconstitucionalismo são: a) trazer a Constituição para o centro do Direito, como 

ponto de partida para todos os outros ramos do Direito, formando um ordenamento 

jurídico com um contexto constitucional; b) atribuir força normativa real, efetiva, para 

a constituição, atingindo inclusive as relações privadas infraconstitucionais, ou seja, 

o texto constitucional atinge todas as leis complementares, ordinárias, decretos, 

medidas provisória, regulamentos, regimentos, portarias, circulares, dentre outros 

atos normativos, de toda e qualquer natureza; c) reinterpretar a própria constituição 

e extrair dela todos os seus valores fundamentais, de modo que esses valores sejam 

rigidamente mantidos e alterados somente quando houver mudança da própria 

sociedade que essa Constituição rege; e, d) tornar todo ordenamento jurídico 

atrelado à nova interpretação, utilizando todas as normas conforme o previsto na 

Constituição. 

Para Agra, o modelo normativo do neoconstitucionalismo deixa de ser o 

descritivo ou prescritivo para ser o axiológico, isto é, a norma encerra um valor em si 

mesma. Assim, se no constitucionalismo clássico a diferença entre normas 

constitucionais e infraconstitucionais era apenas de grau, no neoconstitucionalismo a 

diferença é também axiológica. 

A partir do momento que os valores são constitucionalizados, o grande 

desafio do neoconstitucionalismo passa a ser encontrar mecanismos para sua 

efetiva concretização. Neste ponto, Agra (2018, p. 84) também reconhece que a 

principal marca do neoconstitucionalismo é justamente a preocupação em efetivar 

direitos fundamentais, especificamente aqueles de natureza social que se encontram 

em inanição em sociedades que apresentam um constitucionalismo de baixa 

intensidade. Nas suas próprias palavras, 
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Sem uma homogeneização de direitos na sociedade, há um incremento de 
desníveis que fomentam violências e revoltas. Quando os cidadãos não se 
reconhecem como membros da sociedade, o pacto vivencial estabelecido 
entra em decadência e a Lex Mater deixa de ter efeito normativo e passa a 
ter efeito apenas retórico. 

  

As lições acima permitem entender que a Constituição Federal de 1988 foi, de 

fato, moldada e influenciada pelos conceitos do neoconstitucionalismo, pois 

promoveu uma verdadeira releitura de todo ordenamento jurídico pátrio. A 

Constituição Cidadã foi promulgada dentro de um cenário de redemocratização do 

país, no qual se buscava a defesa e a realização dos direitos fundamentais do 

indivíduo e da coletividade, nas mais diferentes áreas, e o texto constitucional é tido 

como um verdadeiro garantidor e protetor destes direitos, devendo ser observado 

estritamente pelo legislador infraconstitucional, sob pena de a lei não ajustada com 

os ditames da norma maior ser fulminada do mundo jurídico pela via do controle de 

constitucionalidade. Tudo isso reflexo do caráter ideológico do 

neoconstitucionalismo, que é o de concretizar os direitos fundamentais, e não 

apenas limitar o poder do Estado, marca do constitucionalismo clássico.   

Se, por um lado, o processo de redemocratização vivenciado com o fim do 

período ditatorial exigiu uma valoração constitucional dos direitos fundamentais, por 

outra senda forçoso reconhecer que a concretização destes passa 

compulsoriamente pelo fortalecimento concedido pela Constituição às instituições 

consideradas como funções essenciais à justiça. Tal a importância do tema que o 

legislador constituinte inseriu dentro do Título IV da CF/88, que trata da Organização 

dos Poderes, um capítulo dispondo sobre as funções essenciais à justiça, entre os 

artigos 127 a 135. Desta maneira, organizou a Defensoria Pública, criou a 

Advocacia-Geral da União, atribuiu prerrogativas aos advogados, e, no que toca ao 

presente estudo, reforçou a autonomia e independência do Ministério Público. 

Assim, para a garantia dos direitos fundamentais, é necessário que todas as 

pessoas tenham a oportunidade de exigi-los, motivo pelo qual a Constituição Federal 

prevê no art. 5º, XXXV o direito de acesso à justiça como um dos direitos 

fundamentais do cidadão. As instituições mencionadas são, por assim dizer, de 

grande valia na busca pela efetivação dos direitos das pessoas, pois, se todo ser 

humano é munido de direitos e obrigações, há que existir mecanismos para poder 

demandá-los, vez que os direitos fundamentais visam proporcionar o mínimo 

existencial para uma vida digna, e, em casos de violação, é atribuído o acesso à 
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justiça, com fins de acionar o Judiciário para reparar os danos. Vale ressaltar que o 

que caracteriza o poder judiciário é exatamente a sua inércia e imparcialidade, visto 

que, para entrar em atividade, faz-se necessário a impulsão do interessado que 

entende que o seu direito foi lesado ou ameaçado. Neste sentido, lapidar os 

comentários de Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco (2017) quando 

asseveram 

 

O Poder Judiciário desempenha papel capital para reter os Poderes 
Legislativo e Executivo nas fronteiras dispostas constitucionalmente às suas 
ações. Como meio de limitação do próprio Poder Judiciário, entretanto, 
recusa -se que ele possa agir por iniciativa própria. A jurisdição depende de 
provocação externa para ser exercida. A prerrogativa de movimentar o 
Judiciário mostra -se, desse modo, crucial; daí a importância da ação dos 
entes e pessoas que oficiam perante os juízos e que, por isso, exercem 
funções essenciais à Justiça. 

 

Assim, pode-se afirmar que a função essencial da justiça também possui um 

trato de efetividade da tutela jurisdicional, onde os cidadãos e também o Estado 

possuem o acesso à justiça, provocando o judiciário por intermédio da 

representação de profissionais habilitados por possuir maiores conhecimentos 

técnicos e facilitar a condução do processo. A garantia dos direitos constitucionais 

não teria consequências práticas se não houvesse mecanismos que permitissem 

acionar o Poder Judiciário no caso de violações. (DREBES, 2009) 

E estes mecanismos, desde a promulgação da Constituição Federal  de 1988, 

têm experimentado um importante processo de amadurecimento. Dentre eles, o 

Ministério Público teve toda sua atuação profundamente alterada pelo poder 

constituinte, conforme a redação do art. 127. O parquet ganhou um rol de extensas 

atribuições, deixando para trás sua velha imagem do mero exercício da ação penal 

pública. Entre as várias atribuições que foram deferidas ao MP, foi-lhe confiada a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, o que acabou por estender suas atividades no campo cível 

em praticamente todos os setores de especial dimensão social, como infância e 

adolescência, idoso, consumidor, meio ambiente, saúde, etc. Para o grande 

professor José Afonso da Silva (2007, p. 594), o Ministério Público é incumbido pelo 

ordenamento jurídico vigente de viabilizar a efetivação do acesso à justiça das 

classes mais vulneráveis, incluindo-se também os idosos: 
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A Instituição ocupa lugar cada vez mais destacado na organização do 
Estado, em virtude do alargamento de suas funções de proteção aos 
direitos indisponíveis e de interesses coletivos, tendo a Constituição Federal 
lhe dado relevo de instituição permanente e essencial à função jurisdicional, 
mas que ontologicamente sua natureza permanece executiva, sendo seus 
membros agentes políticos, e políticos, e como tal, atuam com plena e total 
independência funcional. 

 

Neste esteio, Maristela Indalencio (2007, p. 75-76) expõe  

 

Explica-se referida opção constitucional, em especial no que se refere aos 
chamados direitos coletivos e difusos: o Brasil era, e é ainda, um país 
incipiente em matéria de organização social para defesa de direitos, fruto de 
anos de desigualdade social e de práticas antidemocráticas. Somente há 
pouco tempo, passados muitos anos desde o fim dos regimes autoritários, 
vem a sociedade brasileira se organizando para a reivindicação de direitos, 
em especial no que se refere aos direitos das minorias e da classe 
economicamente desfavorecida. Atento a tal déficit cultural, optou o 
legislador constituinte por outorgar a um órgão público, estruturalmente 
organizado nos níveis federal e estadual, e, sobretudo, com relativa 
autonomia para o exercício de atividades direcionadas contra o poder 
político, a tarefa de fomentar a tutela de tais direitos, promovendo ações no 
nível judicial e extrajudicial para a pacificação social e atuando como agente 
político de modo a influenciar a sociedade e o Estado para a necessidade 
de tais práticas, estimulando a primeira a reivindicar seus direitos e 
obrigando o segundo a cumprir as políticas públicas determinadas pelo 
Estado Democrático de Direito. 

 

O que se pode extrair do excerto acima é que as incumbências ministeriais 

estão diretamente ligadas à noção de Estado Democrático de Direito. Sendo assim, 

pode-se dizer que o vínculo entre este último e o Ministério Público é por demais 

estreito. Não é sem razão que o caput art. 127 da Carta qualifica o MP como 

instituição permanente com  autonomia e independência, posto que não está 

subordinado aos Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, o que lhe garante 

condições de fiscalizar de forma mais efetiva o cumprimento da lei. Consoante 

dicção dos autores Gilmar Mendes e Paulo Gonet Branco, com base em seus 

estudos no direito comparado, não é possível apontar outra instituição congênere de 

algum sistema jurídico aparentado ao brasileiro a que se possa buscar socorro 

eficaz para a tarefa de melhor compreender a instituição como delineada aqui 

atualmente, sendo que, após a Constituição de 1988, o MP adquiriu feições 

singulares, que o estremam de outras instituições que eventualmente colham 

designação semelhante no direito comparado. 

Os dispositivos sobre o MP na história das constituições brasileiras sempre 

variaram bastante. Se na Constituição do Império não houve previsão alguma, a 
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Carta de 1891 ao menos mencionou a figura do Procurador-Geral da República, ao 

passo que os legisladores originários de 1934 e 1946 já regulamentaram com mais 

detalhes a instituição. Interessante que a representação da União em juízo era 

atribuição constitucional dos Procuradores da República, previsão que foi mantida 

durante a vigência da Constituição de 1967, que, inclusive, inseria o MP na estrutura 

do Judiciário (mas a Emenda Constitucional nº 1/69 o colocou no âmbito do 

Executivo). Outra questão é que não se percebe previsão para atuação do parquet 

na esfera dos direitos individuais, como passou a constar expressamente em 1988, 

sugerindo que, hodiernamente, o Ministério Público, enquanto função essencial à 

justiça, encontra no judiciário um importante espaço para a efetivação dos valores 

constitucionais confiados à sua tutela.  

As inovações propostas apresentam-se com mais evidência na busca pela 

concretização dos direitos individuais indisponíveis, se for considerado que a tutela 

dos direitos da coletividade pelo Ministério Público já era consagrada por toda a 

comunidade jurídica. Por suposto, estas novas funções institucionais impõem um 

novo desafio. Saliente-se porém que, além dos novéis comandos constitucionais, o 

Estatuto do Idoso igualmente ampliou as funções institucionais do parquet, 

objetivando a proteção dos interesses sociais e individuais indisponíveis das 

pessoas idosas. Ao se observar as disposições trazidas pelo Estatuto do Idoso, 

nota-se que compete ao Ministério Público a defesa da efetividade do direito 

estabelecido, caso o mesmo não venha a ser cumprido. Desta forma, verifica-se a 

legitimidade do parquet de estabelecer medidas de proteção e fiscalização ao idoso. 

Ademais, Alexandre de Moraes (2018) considera que, além de garantidor e 

fiscalizador da separação dos Poderes, o legislador constituinte conferiu ao 

Ministério Público funções de resguardo ao status constitucional dos indivíduos, 

armando-os de garantias que possibilitassem o exercício daquelas e a defesa 

destes. O Ministro do Supremo Tribunal Federal faz esta observação à luz da "teoria 

dos quatro status" do professor alemão Georg Jellinek. Por esta teoria, em um 

primeiro momento o indivíduo deixa de ser objeto e passa a ser sujeito de direito 

perante o Estado, em seguida passa a poder exigir bens e prestações de serviços, 

e, numa fase posterior, consegue obter uma participação ativa dentro do Estado, e 

que, por fim, acaba tornando-se sujeito do próprio poder político. Sobre o trabalho de 

Jellinek, Moraes constata que cabe ao MP a proteção do status constitucional das 

pessoas, lecionando  
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Assim, não podemos nos esquecer que a proteção ao status (Jellinek) 
constitucional do indivíduo, em suas diversas posições, hoje, também é 
função do Ministério Público, que deve preservá-lo. Assim, uma das 
posições do status constitucional corresponde à esfera de liberdade dos 
direitos individuais, permitindo a liberdade de ações, não ordenadas e 
também não proibidas, garantindo-se um espectro total de escolha, ou pela 
ação ou pela omissão. São os chamados status negativos. Outra posição 
coloca o indivíduo em situação oposta à da liberdade, em sujeição ao 
Estado, na chamada esfera de obrigações; é o status passivo. O status 
positivo, por sua vez, permite que o indivíduo exija do Estado a prestação 
de condutas positivas, ou seja, reclame para si algo que o Estado estará 
obrigado a realizar. Por fim, temos o status ativo, pelo qual o cidadão 
recebe competências para participar do Estado, com a finalidade de 
formação da vontade estatal, como é o caso do direito de sufrágio. Conclui-
se, portanto, que a teoria dos status evidencia serem os direitos 
fundamentais um conjunto de normas jurídicas que atribuem ao indivíduo 
diferentes posições frente ao Estado, cujo zelo também é função do 
Ministério Público. 
Portanto, garantir ao indivíduo a fruição total de todos os seus status 
constitucionais, por desejo do próprio legislador constituinte, que em 
determinado momento histórico entendeu fortalecer a Instituição, dando-lhe 
independência e autonomia, e a causa social para defender e proteger é 
também função do Ministério Público, juntamente com os Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário. 

 

Pelo todo exposto, esse novo Ministério Público pode ser visto como fruto de 

todo um movimento crescente que busca a reconstrução das instituições 

democráticas do país nas últimas três décadas e acaba por assumir, por força 

constitucional e legal, um papel preponderante não só na defesa dos direitos da 

coletividade, mas também nos direitos individuais da pessoa idosa, aspecto melhor 

estudado no próximo capítulo deste trabalho. 

 

3 O MINISTÉRIO PÚBLICO NA TUTELA INDIVIDUAL DA PESSOA IDOSA  

 

Foi sustentado que uma das grandes marcas da redemocratização do país, 

após o término do regime militar, foi a promulgação da Carta de 1988, que, sob os  

auspícios do neoconstitucionalismo, elencou um farto rol de direitos fundamentais e 

reconheceu que o Estado, a sociedade e a família devem exercer de forma proativa 

a proteção aos hipossuficientes, incluso a população anciã. Derivou daí uma 

legislação específica para tais públicos, dando origem ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente, ao Código de Defesa do Consumidor, ao Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, e ao Estatuto do Idoso, ora em tela. Outra importante decorrência do 

espírito de cidadania presente na CF/88 foi o fortalecimento das instituições 
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democráticas e das funções essenciais à justiça, visto serem estes os canais viáveis 

para se requerer a tutela dos direitos. Desta maneira, o Ministério Público foi alçado 

a um patamar inédito na sua história, pois, além do exercício da ação penal pública 

e da defesa dos direitos da coletividade, recebeu do poder constituinte o munus de 

defender os direitos individuais indisponíveis. Interessante salientar que, quando 

atua na defesa da pessoa idosa o MP pode atuar tanto no âmbito coletivo, quanto 

individualmente, que é o cerne do presente estudo. Tendo em mente a incumbência 

constitucional da defesa do direito individual indisponível, cabe uma reflexão com o 

fim de melhor identificá-los. 

Lorena de Borba Pacheco (2018) ensina que o direito individual indisponível 

está relacionado com o interesse público, por isso o titular do direito não poderá dele 

declinar, o que acaba justificando a tutela do direito pelo parquet. Assim, estes 

direitos não são suscetíveis de comércio e a pessoa humana não poderá abrir mão 

deles. São alguns exemplos mais citados pela doutrina o direito à vida, à saúde, à 

liberdade, à segurança, à dignidade, dentre outros. Desta maneira, a tutela de 

direitos individuais indisponíveis pelo Ministério Público estaria fundamentada no 

interesse público e pela relevância social do direito pleiteado pelo autor. Pacheco 

ainda complementa ao dizer que o Estado não pode afastar-se de defender um bem 

de interesse comprovadamente público, ainda que somente um cidadão esteja a 

ocupar o polo passivo da demanda, sob pena de desrespeito à dignidade humana. 

Registre-se que, por interesse público, interpretado de acordo com o texto 

constitucional, entende-se o interesse social e o individual que apresente o atributo 

da indisponibilidade. Assim, os direitos individuais indisponíveis confundem-se com 

os direitos fundamentais insertos na Constituição da República. (HOLLANDA) 

A tutela dos direitos indisponíveis, vale dizer, não é específica ao idoso, ou às 

demais pessoas hipossuficientes. O regramento constitucional não faz essa 

discriminação quanto à qualidade da pessoa, logo esta tutela possui forma genérica, 

ampla, atingindo a todos, pois, como afirmado, tratam-se de direitos que estão 

alicerçados no interesse público. Porém, por força do princípio da dignidade da 

pessoa humana e do reconhecimento constitucional de que as pessoas 

hipossuficientes precisam de uma maior proteção, o Estatuto acaba por delinear 

especificamente como atuarão o poder público, a sociedade e família na promoção 

da defesa daqueles. Portanto, a defesa da pessoa idosa individualmente pelo MP 
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acaba se relacionando com esse binômio: direito individual indisponível e 

vulnerabilidade.  

Importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ),  durante o 

julgamento do Tema Repetitivo 766, mudou sua posição clássica e entendeu que o 

Ministério Público é parte legítima para pleitear direito individual indisponível, como o 

tratamento médico ou entrega de medicamentos em ações propostas contra entes 

federativos, mesmo que seja em favor de beneficiários individualizados. Para o 

tribunal da cidadania, a legitimidade decorre da caracterização da saúde como 

direito individual indisponível, o que atrai a competência ministerial prevista pela Lei 

Orgânica do Ministério Público (Lei 8.625/93).11 O Ministro Relator dos repetitivos, 

Og Fernandes, destacou que a definição da legitimidade do MP tem relação direta 

com a disponibilidade ou não dos direitos individuais debatidos. Quando podem ser 

abdicados pelo titular (disponíveis), não haveria legitimidade da atuação ministerial, 

salvo no caso de autorização por lei específica. Foi uma guinada na jurisprudência 

do tribunal, porque, até então, os julgados pontuavam a necessidade de legislação 

infraconstitucional prevendo a legitimidade ativa do MP com fins de ser substituto 

processual. Confira-se 

 

PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA: LEGITIMIDADE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO – ESTATUTO DO IDOSO (LEI 10.741/2003) – 
INAPLICABILIDADE. 
1. Na ação civil pública, atua o parquet como substituto processual da 
sociedade e, como tal, pode defender o interesse de toda a comunidade do 
Estado de ter assistência médico-hospitalar. 
2. Ilegitimidade que se configura a partir da escolha de apenas uma pessoa 
para proteger, assumindo o Ministério Público papel de representante e não 
de substituto processual. 
3. Inaplicabilidade da Lei 10.741/2003, uma vez que a ação foi proposta 
antes da sua vigência. 
4. Recurso especial provido. 
(RECURSO ESPECIAL Nº 664.978 - RS. Relatora Ministra Eliana Calmon. 
DJ 14/06/2005) 

  

Como este trabalho foca a atuação do MP, é de bom alvitre colacionar a 

reflexão que faz o Promotor de Justiça Flávio Jordão Hamacher (2018), para quem a 

legitimidade processual ativa para defender qualquer pretensão individual em juízo, 

                                                             
11

 Ministério Público tem legitimidade para pleitear remédios e tratamentos para beneficiários 
individualizados. STJ, 2018. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcia
s/Minist%C3%A9rio-P%C3%BAblico-tem-legitimidade-para-pleitear-rem%C3%A9dios-e-tratamentos-
para-benefici%C3%A1rios-individualizados>. Acesso em: 24 mai. 2019. 
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como substituto processual do indivíduo, deveria ser prevista pelo legislador 

ordinário. Além disso, a defesa dos direitos individuais pode ser consubstanciada 

pela via extrajudicial, inclusive por meio de procedimentos administrativos, ou, até 

mesmo judicialmente na condição de fiscal da ordem jurídica (custos legis). O nobre 

membro do parquet mineiro, demonstrando sua não concordância com o STJ, 

manifestou-se assim 

 

É indispensável a existência de lei ordinária atribuindo legitimidade 
processual ao Ministério Público.  
É o que acontece em diversas áreas de atuação do Ministério Público na 
defesa destes direitos. O Ministério Público tem legitimidade para a defesa 
de direitos individuais indisponíveis da criança e do adolescente em virtude 
de disposição expressa do art. 201, VIII, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; em relação aos idosos, em virtude do disposto no art. 74, II e 
III, da Lei 10.741/2003; legitimidade para o ajuizamento de ação de 
investigação de paternidade em virtude do disposto no art. 2º, § 4º, da Lei 
8.560/1992, dentre outros.  
Antes da publicação destas leis, o Ministério Público não tinha legitimidade 
para o ajuizamento de ação judicial na defesa destes direitos, o que 
demonstra que não basta a previsão constitucional incumbindo ao Ministério 
Público a defesa de direitos individuais indisponíveis para que este tenha 
legitimidade para o ajuizamento de ação referente a qualquer direito 
individual indisponível. Há uma diferença entre a previsão constitucional de 
atribuição do dever de defesa destes direitos (defesa esta que pode ocorrer 
de diversas formas, dentre elas o ajuizamento de ações coletivas, a 
intervenção como custos legis em processo judicial e a atuação no âmbito 

administrativo) e a atribuição de legitimação processual para a defesa 
destes direitos, por lei ordinária de cunho processual, em situações 
específicas. 

 

Como visto, as funções institucionais do Ministério Público podem ser de 

caráter administrativo ou de caráter judicial, neste caso como autor da ação ou como 

fiscal da ordem jurídica (custos legis), tudo na forma do artigo 129 da Constituição 

Federal de 1988. Assim, pode o MP, fundamentado diretamente no texto 

constitucional e independentemente da qualidade do titular do direito, instaurar 

procedimentos administrativos, e, no seu bojo, expedir notificações e requisitar 

informações, e, da mesma forma, ter a atribuição para intervir e acompanhar 

processos judiciais em que discutido direito individual decorrente diretamente da 

norma constitucional  

Tais funções estão melhor pormenorizadas nas respectivas leis orgânicas de 

cada instituição. A Lei nº 8.625/1993, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público (LONMP) dá diretrizes gerais a todos os demais MP's brasileiros, diretrizes 

que devem ser respeitadas. Por exemplo, o MP da União está organizado pela Lei 
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Complementar nº 75/1993, e o MP do Estado do Rio de Janeiro, pela Lei 

Complementar nº 106/2003. Interessante é que a LONMP já tinha previsão de 

atuação do MP na defesa coletiva dos idosos, bem antes do Estatuto e até mesmo 

da PNI, ao estabelecer no art. 25 que à instituição incumbe exercer a fiscalização 

dos estabelecimentos que abriguem idosos.  

Neste ponto, o comentário de Vilas Boas (2015) é de grande valia, quando 

leciona 

 

Hugo Nigro Mazzilli, na sua específica obra: Introdução ao Ministério 
Público, dividiu em dois capítulos próprios as suas explanações sobre a Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 
1993) e Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar n. 
75, de 20 de maio de 1993).  
Na verdade, ambos os dispositivos têm uma marca precursora no meio da 
legislação social do idoso, pois estipularam claramente as intenções de 
protegê-lo e valorizá-lo como nunca dantes acontecido. A legislação civil e a 
legislação penal anterior tinham sido muito tênues no setor, faltava-lhes 
definir com clareza a figura do idoso e não colocá-lo na vala comum dos 
demais mortais. Hoje em dia, com a Lei n. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional 
do Ministério Público), o idoso se viu mais protegido, pois, à instituição 
ministerial foi confirmada a incumbência de exercer a fiscalização dos 
estabelecimentos que abriguem idosos, menores, incapazes ou pessoas 
portadores de deficiência. Acentuou a lei, em acréscimo, a faculdade de o 
órgão ministerial receber notícias de irregularidades, petições ou 
reclamações de qualquer natureza em favor dos idosos. Pode ainda, a 
falada autoridade, promover as apurações cabíveis e dar-lhes as soluções 
adequadas. Com todo esse instrumental à mão, o Ministério Público passou 
a decidir e executar situações sociais pertinentes a idosos. Também pela 
Lei Complementar n. 75/93, caberá ao Ministério Público, em linhas gerais, 
a defesa do idoso.  

  

A Lei Complementar fluminense n. 106/2003 também tem previsão da 

fiscalização dos estabelecimentos de abrigos para idosos, além de repetir disposição 

expressa na Lei Complementar federal nº 75/93, no sentido de que ao MP estadual 

cabe promover o inquérito civil e propor a ação civil pública para a proteção, 

prevenção e reparação dos danos causados ao idoso.  

Repise-se que a Lei n. 10.741/2003, por seu turno, consagrou de vez ao MP 

um papel de destaque no sistema de garantias dos direitos da pessoa idosa. Assim, 

pode-se afirmar que a atuação específica da instituição em prol dos anciãos 

encontra-se disposta ao longo de um verdadeiro arcabouço jurídico, do qual 

participam o diploma estatutário de 2003, bem como as próprias leis orgânicas de 

cada instituição, e, por fim, os vários atos administrativos emanados por seus 

órgãos, tais como regulamentos, resoluções, recomendações, enunciados dos 
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colegiados, etc. E, por óbvio, todos devidamente ancorados na Lei Maior. Daí, tem-

se que 1) as normas constitucionais determinaram que haverá atuação do MP na 

defesa dos anciãos; 2) o Estatuto, reforçado pela lei orgânica de cada MP, dispôs o 

que será realizado nessa atuação, e 3) os atos administrativos determinarão a 

executoriedade, isto é, como será exercida esta atuação. Arrazoada por conseguinte 

é a própria lei 10.741/03, que, no art. 73, tem redação neste sentido de que as 

funções da instituição serão exercidas nos termos da respectiva Lei Orgânica.  

 

3.1 ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ESTATUTO DO IDOSO 

 

As atribuições do Ministério Público encontram-se insertas ao longo do Título 

III do estatuto, que cuida das medidas de proteção, bem como no capítulo II do 

Título V, que disciplina o acesso à justiça.  Cotejando estes dispositivos, dentre as 

atribuições expressas, destacam-se a determinação de medidas de proteção, a 

legitimação para a ação civil pública, a fiscalização das entidades e a celebração da 

transação de alimentos, o encaminhamento administrativo ao idoso em situação de 

risco aos serviços públicos como os de saúde e assistência social, a adesão da 

família em prol dos cuidados necessários, como também as medidas judiciais de 

proteção ao idoso. 

A Medida de Proteção é um instrumento que permite ao Ministério Público dar 

agilidade aos casos que muitas vezes não podem esperar até a apreciação judicial, 

sendo assim de muitíssima utilidade e importância a tutela destes direitos. 

(OLIVEIRA, 2017) O art. 43 determina que tais medidas são aplicáveis sempre que 

os direitos dos idosos forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da 

sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade 

de atendimento; ou em razão de sua condição pessoal. Este dispositivo será melhor 

comentado, visto que norteia o cabimento ou não da atuação do MP no caso 

concreto. O teor está em consonância com o comando constitucional presente no 

art. 230, bem como no art. 3º do próprio estatuto, que prelecionam que aqueles 

atores devem promover a proteção e o amparo às pessoas idosas, o que Renan 

Félix chamou de dever geral (erga omnes) de proteção dos direitos dos idosos. 

(2015, p. 145) Como já assentado, se há direitos previstos a serem usufruídos, deve 

haver mecanismos que assegurem e possibilitem a efetividade deles. Por intermédio 

destas medidas, pretendeu o legislador que a falta, omissão ou a falha daqueles que 
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seriam responsáveis pela efetivação dos direitos sejam sanadas mediante 

determinação do MP ou a seu requerimento ao Poder Judiciário. Dessa forma, 

reproduzindo o raciocínio da Promotora de Justiça Eliane Soares (2019, p. 129), o 

art. 43 consiste em verdadeira concretização de ações afirmativas, com o intuito de 

superação de desigualdade entre idosos, como grupo tido como mais frágil e o 

restante da sociedade. Com a licença do leitor, transcreve-se o teor do art. 45, que 

elenca quais são as medidas protetivas, tratando-se de um rol exemplificativo: 

 

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; 
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. 

 

 O Ministério Público pode tomar todas estas medidas acima referidas, sem 

prejuízo de outras que forem necessárias para a proteção dos interesses da pessoa 

idosa, pois, reitera-se, não se trata de rol taxativo. Observe-se que, segundo 

preceitua o art. 43 do estatuto, as medidas protetivas são aplicáveis sempre que os 

direitos reconhecidos no recipiente legal forem ameaçados ou violados pelo Estado, 

sociedade, família, curador ou entidade de acolhimento, ou seja, quando vivenciada 

a situação de risco.  

O art. 74 traz hipóteses de providências a serem tomadas pelo MP para 

proteção de direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e 

individuais homogêneos do idoso. Novamente, à luz da Carta Cidadã, constam 

medidas administrativas e judiciais que podem ser tomadas, e, conforme o caso, a 

lei protetiva pontua a eventualidade da situação de risco em alguns incisos, in verbis 

 

Art. 74. Compete ao Ministério Público: 
I – instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos 
direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e 
individuais homogêneos do idoso; 
II – promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou 
parcial, de designação de curador especial, em circunstâncias que 
justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os 
direitos de idosos em condições de risco; 
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III – atuar como substituto processual do idoso em situação de risco, 
conforme o disposto no art. 43 desta Lei; 
IV – promover a revogação de instrumento procuratório do idoso, nas 
hipóteses previstas no art. 43 desta Lei, quando necessário ou o interesse 
público justificar; 
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; 
b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades 
municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem 
como promover inspeções e diligências investigatórias; 
c) requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas;        
VI – instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a 
instauração de inquérito policial, para a apuração de ilícitos ou infrações às 
normas de proteção ao idoso; 
VII – zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados 
ao idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis; 
VIII – inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os 
programas de que trata esta Lei, adotando de pronto as medidas 
administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades 
porventura verificadas; 
IX – requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de 
saúde, educacionais e de assistência social, públicos, para o desempenho 
de suas atribuições; 
X – referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos 
previstos nesta Lei. 

 

O Ministério Público possui, como se vê, legitimidade para propor Ação Civil 

Pública (rito disciplinado pela Lei n.º 7.347/85), bem como praticar todos os atos 

necessários a garantia dos interesses difusos ou coletivos dos idosos. Houve neste 

ponto uma importante inovação do estatuto em possibilitar que os legitimados para a 

proposição de ação civil pública para a defesa dos direitos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos também o façam em relação à proteção dos direitos 

individuais indisponíveis do idoso, mesmo que seja para a defesa de direito de idoso 

único, consoante se nota pelo inciso I. Sobre este dispositivo Robson Godinho 

(2006) ensina 

 

O Estatuto do Idoso, no art. 74, I, conferiu atribuição ao Ministério Público 
para instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos 
direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e 
individuais homogêneos do idoso. Esse dispositivo poderia até mesmo ser 
considerado desnecessário, já que reproduz, em nossa opinião, o que já 
estabelece a Constituição. Ou seja, mesmo que não houvesse esse 
dispositivo, ou mesmo que inexistisse o Estatuto do Idoso, o Ministério 
Público estaria legitimado para a tutela dos direitos metaindividuais e 
individuais indisponíveis dos idosos. Entretanto, em face da existência das 
interpretações restritivas que descrevemos em itens anteriores, a norma do 
Estatuto do Idoso assume particular importância, já que explicita, de 
maneira bastante didática, que o Ministério Público é legitimado para a 
defesa de direitos individuais homogêneos dos idosos, sendo que a redação 
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do dispositivo foi feliz ao não vincular o conceito de direitos individuais 
homogêneos com a nota da indisponibilidade. Em suma, esse dispositivo 
consagra a posição defendida nos itens anteriores e espera-se que com a 
explícita consagração normativa, ao menos no que se refere aos idosos, a 
jurisprudência não amesquinhe a tutela dos direitos. 

  

O inciso II autoriza o MP a promover ação de alimentos, interdição ou 

designação de curador. No que pertine aos alimentos, trata-se da imposição de 

auxílio mútuo entre ascendentes e descendentes prevista pela Constituição Federal 

em seu artigo 229, dispondo que “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”. Para Vilas Boas (2015, p.174), a opção do 

estatuto é bem compreensível, na medida em que 

 
A questão de alimentos é parte de direitos inalienáveis porque representa a 
sobrevivência da pessoa humana. Para o idoso, principalmente, goza o 
crédito alimentar de um caráter público se o mesmo estiver envolvido como 
credor e depender da verba para se nutrir. O Ministério Público poderá 
acompanhar ou promover a respectiva ação, em todos os seus termos. 
O processo de interdição tem em vista proteger a pessoa incapaz de cuidar 
de seus bens ou de si própria. O Ministério Público, guardião do idoso, tem 
atribuição para patrocinar as ações de tal natureza. Cuida ainda o Ministério 
Público, em via judicial, da providência de um curador para representação 
do idoso. 

 

Na toada do acima exposto, Maristela Indalencio (2007) discorre, 

 

O acordo de alimentos em favor da pessoa idosa, assim, enquadra-se à 
perfeição na categoria de instrumentos jurídicos colocados à disposição do 
Parquet para a tutela dos direitos de tal parcela da população. 
De outro lado, como adiante se demonstrará, o ato de conferir validade 
executiva ao termo de acordo referendado pelo Ministério Público para 
justificar a coação pessoal em caso de inadimplência (prisão civil) encontra-
se autorizado por sua visível utilidade: basta um leve olhar pela realidade e 
ter-se-á presente sempre ocorrente impossibilidade de defesa do idoso, que 
por sua condição e por sofrer no âmbito familiar as agressões e omissões 
que lhe expõe a perigo, nenhuma autonomia possuía para a contratação de 
um advogado e a busca judicial dos alimentos. Com o Estatuto a tutela 
ganha uma nova dimensão, dada a possibilidade de criação de órgãos 
especializados na detecção das violações (Conselhos de Defesa da Pessoa 
Idosa) e com o encaminhamento ao Ministério Público. Reitera-se, aqui, a 
prática extremamente bem sucedida no campo da infância e juventude, 
conferindo-se ao “Parquet” o poder para notificar os parentes do idoso, 
conduzir e referendar acordo de alimentos e, enfim, aforar eventual ação em 
caso de inexitosa a composição. 

 

Tal a relevância e urgência dos alimentos, que há previsão de que a 

transação de alimentos poderá ser referendada pelo Promotor de Justiça, a qual terá 
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efeito de título executivo extrajudicial. Indalencio novamente com brilhantismo 

disserta 

  

[...] verificando a corrente prática de pacificação social e solução informal 
dos litígios pelo Ministério Público, em especial nas áreas remotas do país, 
ainda mais desprovidas de canais de conciliação informal do que aqueles 
poucos até então presentes nos grandes centros urbanos, e percebendo a 
grande dimensão social a que correspondia tal tarefa, optou o legislador por 
consolidar a atribuição ministerial na condução de acordos extrajudiciais, 
concedendo força executiva ao termo referendado 
Trata-se, assim, do reconhecimento de atuação de relevantíssimo aspecto, 
dada sua inegável utilidade para a pacificação social inerente ao direito. A 
intervenção do Ministério Público e a respectiva condução do acordo, 
portanto, revelaram-se verdadeiros instrumentos de cidadania, fortalecendo 
a instituição perante a sociedade e conferindo-lhe tamanha legitimidade a 
ponto de posteriormente se lhe estender a tutela de praticamente todos os 
setores sociais fundamentais para o desenvolvimento social (os atuais 
termos de compromisso de ajustamento de condutas realizado no âmbito 
dos direitos difusos e coletivos, por exemplo, de ampla utilização na tutela 
de tais interesses, nada mais são do que termos de acordo extrajudiciais 
referendados pelo Ministério Público, qualificados pela natureza do direito 
em jogo e pela característica de sua intersubjetividade). 

 

De bom alvitre reconhecer a opção do estatuto em conceder ao MP a 

atribuição de ingressar com as ações de interdição. É muito comum no cotidiano o 

órgão ministerial se deparar com denúncias de que algum ancião, já abandonado 

por seus entes, quando os conhece, não consegue praticar os atos do dia a dia, 

condizente com a dignidade. É porque lhe falta o discernimento, e sua lucidez 

encontra-se reduzida. Muitas das vezes, são dependentes de socorro de terceiros, 

não raro de índole duvidosa, para ajudar a administrar algum bem ou rendimento. A 

situação de risco é premente, tendo em vista que seus direitos fundamentais estão 

sob risco. A interdição, com a posterior nomeação do curador para reger ou auxiliar 

a pessoa idosa a reger os atos da vida civil é medida que maximiza a dignidade da 

pessoa humana, na medida em que lhe concede a efetivação de seus direitos. O 

MP, diante da previsão legal, pode buscar a efetivação desta dignidade, e a 

nomeação de um curador viabiliza uma melhor promoção dos cuidados ao idoso 

interditado, proporcionando-lhe melhores condições de vida.  

Importante também é o inciso seguinte que prevê a possibilidade de o MP 

atuar como substituto processual do idoso que esteja em situação de risco. É uma 

típica situação em que a instituição demandaria em nome próprio interesses alheios, 

por via da legitimidade extraordinária. Pode-se afirmar que o instituto da substituição 

processual não deixa de ser um mecanismo de amparo ao idoso, principalmente 
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quando ameaçados ou violados seus direitos, onde o Ministério Público 

praticamente assume o lugar daquele, substituindo-o nos ofícios e ações que se 

fizerem necessários. Ainda há outra possibilidade de substituição processual pelo 

MP, quando ocorre a desistência ou o abandono de ação civil pública por 

associação legitimada. No caso, o MP deverá assumir a titularidade ativa, na figura 

de substituto processual, satisfazendo o previsto no art. 81, § 1º.  

No âmbito dos direitos coletivos, a fiscalização dos estabelecimentos que 

abrigam os idosos em regime asilar é uma das mais importantes atribuições do 

Ministério Público, já que deve ser observada a condição especial de vida, isto é, o 

idoso como pessoa frágil, por isso a legitimidade para o MP requerer a fiscalização 

das entidades governamentais e não-governamentais de atendimento ao idoso.  

Já nos processos ou procedimentos que não for parte, o Ministério Público 

atuará obrigatoriamente na defesa dos direitos e interesses da ordem jurídica, caso 

contrário, como preceitua o art. 77, deverá ser decretada a nulidade do feito ex-ofício 

pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. O Ministério Público funciona 

aqui, não só como fiscal da lei, mas de fato, objetivamente. É a razão por que a lei 

lhe atribuiu uma dupla função: se não intervier no processo como parte, atuará 

obrigatoriamente como fiscal da lei. (VILAS BOAS, 2015, p. 156) Por seu turno, 

Robson Godinho (2007, p. 96) entende que a necessidade de intervenção do MP 

pode ser mensurada pala combinação do art. 75 do Estatuto do Idoso com o art. 43 

da mesma lei, isto é, se não tiver ocorrido a substituição processual, a intervenção 

como custos legis dar-se-ia nos casos de idoso em situação de risco. No ponto de 

vista do respeitável autor 

 

Essa solução se nos afigura razoável em razão do interesse social que está 
presente na tutela dos direitos de idosos em situação de risco. A 
precariedade em que vivem diversos idosos, mesmo que não signifique sua 
incapacidade psíquica, revela a existência de interesse social na proteção 
de seus direitos. Imagine-se a seguinte hipótese: um idoso, abandonado 
pela família, sofre maus-tratos no asilo em que foi abrigado e resolve 
procurar a Defensoria Pública para pleitear a reparação por danos morais 
em virtude dos abusos e maus-tratos que sofreu, ressarcimento de danos 
materiais por uso indevido de seu benefício previdenciário e revogar a 
procuração que havia concedido para um funcionário do estabelecimento. 
Nessa hipótese, embora não haja incapacidade e os direitos sejam 
patrimoniais, parece-nos evidente o interesse social presente na situação de 
risco em que se encontra o idoso.  
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É de relevo salientar que o Estatuto do Idoso dispõe que as atribuições do art. 

74 não excluem outras, não sendo um rol taxativo, desde que compatíveis com a 

finalidade e atribuições do Ministério Público. Não se pode olvidar que, de acordo 

com o caput do art. 4º e seu § 1º, desta mesma lei, 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, sendo 

dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.  

Cabe destacar que o MP também pode atuar na defesa da pessoa idosa em 

âmbito administrativo, instaurando inquéritos civis ou procedimentos administrativos, 

conforme o caso concreto. Tratam-se de meios pelos quais o MP pode assegurar a 

tutela de direitos sem a necessidade de recorrer ao Judiciário. Pode-se conceituar o 

inquérito civil como o procedimento administrativo investigatório, de caráter 

inquisitivo, instaurado e presidido pelo Ministério Público para colher elementos de 

convicção quanto à violação de interesses metaindividuais, com vistas à adoção de 

medidas judiciais ou extrajudiciais para a salvaguarda de tais direitos. (PEREIRA, 

2019, p. 222) Para a instrução dos feitos, a lei assegura ao MP a adoção de 

algumas providências que visam a melhor apuração dos fatos e a formação de uma 

cognição satisfatória.  O estatuto buscou nos incisos VI e VIII do art. 129 da CF/88 a 

fundamentação para esta possibilidade de atuação, quais sejam 

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
[...] 
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na 
forma da lei complementar respectiva; 
[...] 
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 
policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações 
processuais. 

 

No bojo de seus procedimentos, o MP precisa construir um suporte fático e 

minimamente probatório para pode aferir seu grau de atuação, isto é, se o caso 

pode ser acompanhado e resolvido extrajudicialmente; se a solução demanda 

provocação do judiciário; ou, se restar comprovado que não é hipótese de 

intervenção do MP, o arquivamento sem resolução do caso, sem prejuízo de 

eventual encaminhamento do representante ou comunicante ao órgão comunicante. 

Basicamente, o estatuto elencou como meios de se obter a fundamentação 
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necessária as notificações e também a requisição de informações, perícias e 

documentos.  

O membro que presidir o inquérito ou o procedimento pode expedir 

notificações, solicitando que terceiros possam comparecer perante ele para prestar 

esclarecimentos ou depoimentos, sendo possível até mesmo a condução coercitiva, 

inclusive pela Polícia Civil ou Militar, se o notificado não justificar sua falta. O MP 

também pode requisitar informações, exames, perícias e documentos por parte dos 

órgãos municipais, estaduais e federais, tanto da administração direta, quanto da 

indireta, e ainda promover inspeções e diligências investigatórias. Até mesmo as  

instituições privadas podem ser requisitadas a prestar informações e fornecer 

documentos particulares ao MP. Portanto, são atribuições que lhe conferem um 

vasto meio de se conseguir as provas necessárias para o deslinde dos feitos 

administrativos em curso perante seus órgãos de execução ou, sendo o caso, 

permitindo um conjunto de dados satisfatórios para eventual pretensão em juízo. 

 

3.2 A SITUAÇÃO DE RISCO SOB A ÓTICA DO PARQUET 

 

Uma vez noticiada eventual violação de direito de pessoa idosa é imperioso 

que o MP utilize todos os instrumentos jurídicos à disposição para se investigar os 

fatos narrados e, uma vez constatados, promover as medidas extrajudiciais cabíveis, 

ou, quando não suficientes, dirigir ao judiciário todas as demandas necessárias à 

garantia da tutela do idoso. 

Contudo, insta advertir que as normas afixadas pela Constituição da 

República e pelo Estatuto do Idoso não devem ser vistas como uma forma de 

intervenção ilimitada do Ministério Público. Na área cível, a regra geral é que a 

defesa de direitos individuais seja feita pela própria parte, através de um advogado 

ou um defensor público. O ordenamento jurídico tratará de abalizar os termos e as 

condições que esta regra será excetuada e ensejará uma tutela específica, que, no 

caso da pessoa idosa, há que se repisar, é um dever erga omnes.  Hamacher (2018) 

bem considera que, se por um lado, não é desejável a interferência da Defensoria 

Pública em áreas de atuação típica do Ministério Público (defesa da sociedade em 

juízo, através de ações coletivas), por outra senda também não deve o parquet 

interferir na área de atuação própria da Defensoria Pública, que é o órgão público 
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vocacionado e estruturado para atender demandas individuais da população 

necessitada. O Promotor de Justiça Robson Godinho (2007, p. 02-03) assim pontua  

 

Assinale-se que o Ministério Público pode efetivamente contribuir para o 
acesso à justiça e, consequentemente, para a tutela de direitos, mas 
qualquer traço de ufanismo deve ser evitado, já que a consciência das 
limitações e das dificuldades é requisito imprescindível para o constante 
desenvolvimento institucional. Ou seja, a contribuição que o Ministério 
Público pode oferecer para o acesso à justiça é tão fundamental quanto 
limitada, sobretudo porque condicionada a balisamentos estruturais que 
ultrapassam o gizamento da própria instituição. Essa advertência é 
necessária na medida em que a autossuficiência é inimiga do 
aperfeiçoamento institucional, e o otimismo exagerado pode revelar 
prepotência e, invariavelmente, significar um prenúncio de decepcionante 
desempenho. O desejo de onipotência só pode resultar em prejuízos para o 
Ministério Público e para a sociedade.  

 

Deve-se ter em mente que a iniciativa do Parquet na tutela dos direitos 

individuais indisponíveis dos idosos reflete atuação social, merecendo ser 

estimulada. (HOLLANDA) Outrossim, como argumentado, incumbirá ao Ministério 

Público a proteção dos direitos individuais indisponíveis das pessoas idosas, 

devendo o Promotor de Justiça, sempre que receber denúncias de violação ou 

ameaça de violação a estes direitos, promover a proteção em âmbito extrajudicial ou 

judicial. Todavia, sucede que, mesmo dentro desta seara de proteção, é preciso 

averiguar se o caso concreto permite a atuação do MP, dentro do que os 

legisladores constituinte e estatutário preconizaram. Ao comentar sobre as 

atribuições do MP, Freitas Júnior (2015, p. 23-24) avalia  

 

O texto legal deixa claro que a atuação ministerial somente se justifica nas 
causas em que houver idosos em situação de risco. Ausente o perigo aos 
direitos e interesses do idoso, não há que se falar em intervenção do 
Ministério Público.  Importante não esquecer que idade avançada não 
significa incapacidade, devendo ser analisado o caso concreto, para se 
verificar a real existência de circunstâncias que realmente justifiquem a 
intervenção do Ministério Público.  
[...]  
Ora, idade avançada não significa incapacidade, tampouco os direitos e 
interesses do homem maior e capaz se tornam indisponíveis, tão logo esse 
complete 60 anos de idade. Segundo melhor interpretação da norma 
constitucional, em consequência, somente se admite a intervenção do 
parquet em processos envolvendo pessoas idosas que estejam em situação 
de risco, ou se estiver presente o interesse público, não se podendo 
sustentar a simples intervenção, apenas por haver um idoso interessado na 
demanda, sob pena de total afronta ao dispositivo constitucional.  

 

Desta maneira, as disposições do Estatuto do Idoso devem ser interpretados 

em consonância com o ordenamento constitucional, cujo art. 127 declara que a 
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atuação ministerial, além da defesa dos direitos individuais indisponíveis, também 

deve se dar no âmbito dos interesses sociais. Logo, não deve ser inserida no âmbito 

de atribuições do MP a tutela ordinária dos direitos individuais dos idosos, 

considerando que ensejaria o desvirtuamento da missão constitucional da 

instituição. Até porque, como levantado por Freitas Jr. no comentário acima 

colacionado, a pessoa, ao completar 60 (sessenta) anos de idade, permanece, em 

tese, no gozo de sua capacidade civil. A situação é diametralmente oposta àquela 

dos infantes e adolescente, onde a incapacidade civil, em regra, acompanha-lhes 

até o advento da maioridade. A pessoa idosa, ao contrário, está, em regra, habilitada 

para o exercício de sua cidadania, liberdade e demais direitos. No entanto, muito 

embora não seja pessoa incapaz (ostentando condição que o leve a ser interditado), 

ela pode estar inserida em situação de verdadeira carência e dependência. Em 

suma, a defesa dos direitos individuais indisponíveis das pessoas idosas representa 

uma das funções típicas da instituição e encontra guarida constitucional, contudo, 

alguns parâmetros previstos na legislação ordinária e que orientam o seu exercício 

devem ser considerados e, como se pode antever, a eventual incapacidade civil e/ou 

grau de dependência são fatos que o MP deve sopesar para vislumbrar a sua 

atuação.  

Além da autorização para a legitimidade extraordinária, uma questão que 

salta aos olhos é a observação que o estatuto realiza à expressão situação de risco. 

Com efeito, houve por bem o referido diploma condicionar a atuação do MP em 

determinados casos à aferição casuística da situação de risco. Só que o legislador 

simplesmente contentou-se com a presença da expressão no texto legal, deixando 

os parâmetros previstos no art. 43 bastante amplo, o que, nas palavras da 

Promotora de Justiça Rosana Pereira (2019, p. 229), exige do aplicador do direito o 

necessário discernimento para que no caso concreto o MP não se afaste do 

interesse público que o orienta, passando a mero defensor de direitos individuais 

cujos titulares se mostram plenamente capazes de pleiteá-los por si mesmos.   

Até onde se pôde constatar no âmbito administrativo de alguns parquet 

estaduais, em especial o fluminense, foi observado que a situação de risco do art. 43 

deve se traduzir numa completa situação de vulnerabilidade social, na qual o próprio 

idoso não é capaz de vindicar seus direitos e não há nenhum familiar para promover 

a cessação deste risco, seja porque não existe ou é desconhecido, seja porque há 

omissão, falta ou abuso da parte deste. Já na ótica de Eliane Soares (2019, p. 131), 
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com um conceito mais interdisciplinar, situação de risco é aquela em que existem 

vínculos familiares e comunitários extremamente fragilizados ou rompidos, aptos a 

provocar ofensa e privação à dignidade e à integridade daquele indivíduo ou grupo 

familiar. Se as situações de vulnerabilidades não forem prevenidas, reduzidas e 

contornadas, o risco pode se concretizar, dando azo à aplicação das medidas 

protetivas do art. 45 do EI. Neste sentido, Ana Paula Hollanda, demonstrando sua 

preocupação com a temática, expõe o seguinte  

 

Recentemente, o 3º Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro realizou reunião com o objetivo de promover o 
debate da classe sobre o tema “Idoso em Situação de Risco”, sem qualquer 
caráter vinculativo. Ao término dos debates, os Promotores de Justiça 
presentes entenderam, por maioria, que a atuação do Ministério Público na 
tutela individual do idoso apenas se justifica na hipótese deste não 
apresentar condições de vindicar seus direitos pessoalmente ou através de 
familiares e/ou curador. Neste viés, concluíram que a caracterização da 
situação de risco ensejadora da atuação ministerial impõe a presença do 
requisito previsto no inciso II do artigo 43 do Estatuto do Idoso (falta, 
omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento), sozinho 
ou conjugado como os demais incisos. 
Assim, caso as deficiências apresentadas pelos incisos I e III estejam sendo 
supridas de forma satisfatória pelos agentes indicados no inciso II, em 
observância aos deveres constitucionais e legais de proteção ao idoso, não 
se justificaria a ingerência ministerial. Grifamos. 

 

A conclusão da eminente Promotora de Justiça reputa a família como núcleo 

básico do idoso, privilegiando a manutenção dos laços de convivência e a 

responsabilidade familiar, assim a efetiva e real situação de risco que justifica a 

atuação do MP se concretiza quando a família deixar de proteger seu ente idoso, o 

que acabaria por ensejar a vulnerabilidade ou risco social da pessoa longeva. Com 

isso, a exegese a ser levada a cabo do art. 43 da Lei n. 10.741/03 deve levar em 

conta dados objetivos que apontem o risco no sentido de violação de direito 

indisponível, como a vida e a saúde. Confira-se o teor do Enunciado nº 04 do 3º 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias Cíveis do parquet fluminense, que 

assim orienta as suas promotorias especializadas na matéria em comento 

 

ENUNCIADO Nº 04: A atuação do Ministério Público, seja na condição de 
órgão agente ou de custos legis, na defesa de direito individual indisponível 
do idoso só se justifica na presença de hipótese prevista no art. 43, inciso II, 
da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso). 

 

É dizer que, na tutela individual da pessoa idosa, a atuação ministerial como 

intervenção legítima do Estado na esfera particular das pessoas idosas  justifica-se 
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apenas na hipótese de existência de risco social, a qual se faz presente quando o 

idoso apresenta impossibilidade de exigir seus direitos, por si mesmo ou por sua 

família, ou nas hipóteses em que os interesses indisponíveis dos indivíduos 

estiverem ameaçados ou violados por imprudência, negligência ou abuso da família, 

curador ou entidade de atendimento. Se o MP, no curso de um feito administrativo 

concluir que existe família diligente e/ou pessoa idosa autônoma e independente, 

não há que se falar em situação de risco social, o que ensejará o arquivamento do 

procedimento investigatório em trâmite. Tal entendimento restou consolidado no 

Enunciado nº 06 do mesmo órgão administrativo acima mencionado em 

interpretação em conjunto com o Enunciado 06/07 do Conselho Superior do MPRJ: 

  

ENUNCIADO Nº 06 do CAO Cível: O risco social que autoriza a atuação do 
Ministério Público pressupõe a aferição casuística da situação de 
vulnerabilidade da pessoa idosa, que pode se traduzir numa gama ilimitada 
de fatores que caracterizam a redução das possibilidades de ampla e 
autônoma defesa de seus interesses pela própria pessoa idosa ou por seus 
familiares, seja em função de dificuldades no acesso à justiça, seja por 
limitações físicas ou por redução volitiva, incluindo eventual suscetibilidade 
a pressões psicológicas exercidas por terceiros.  

  
ENUNCIADO Nº 06 do CSMP: IDOSO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE 
RISCO. Merece homologação a promoção de arquivamento de 
procedimento instaurado em virtude de notícia de situação de risco a idoso 
se, no curso da investigação, ficar evidenciada a inexistência de situação 
prevista no Estatuto do Idoso.  

 

Portanto, nem todo fato que envolva pessoa idosa tem o condão de 

desencadear a intervenção do MP, mas somente aquelas situações examinadas em 

concreto que apresentem indícios mínimos de vulnerabilidade social do idoso. E, 

pelos enunciados que têm norteado a atuação dos órgãos ministeriais com 

atribuição da defesa do direito individual indisponível, tal conceito abarca as 

hipóteses em que tais indivíduos se encontrem subjugados a vivenciar situações 

degradantes, causadas por ação ou omissão da família ou do Estado, ou não gozem 

de lucidez e orientação mínimas para manifestar vontade e exercer atividades da 

vida civil por moto próprio. Apenas à guisa de ilustração, outro não é o entendimento 

do Ministério Público do Estado de São Paulo e também do MPDFT. Confira-se      

 
MPSP. Enunciado nº 65: “RECUSA DE INTERVENÇÃO. CÍVEL. IDOSO. 
Intervenção ministerial na condição de custos legis. Adequada 
compreensão, à luz do disposto no art. 74, II, c.c. o art. 75 da Lei nº 
10.742/2003. Intervenção limitada aos casos de idoso em situação de risco”. 
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MPSP. Enunciado nº 77 - “RECUSA DE INTERVENÇÃO. PROCESSO 
CIVIL. ALIMENTOS. INTERESSE DE IDOSO. INTERVENÇÃO 
CONDICIONADA. A intervenção do Ministério Público na qualidade de fiscal 
da ordem jurídica em ação de alimentos envolvendo interesse de idoso é 
limitada aos casos de situação de risco deste, à luz dos arts. 74, II e 75, da 
Lei n. 10.742/03”.  
 
MPSP. Enunciado nº 82 - "RECUSA DE INTERVENÇÃO. BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. IDOSO. SITUAÇÃO DE RISCO. A intervenção do 
Ministério Público em ação individual para obtenção de benefício a idoso, 
previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (art. 20, Lei n. 8.742/93), é 
impositiva à luz das finalidades e funções institucionais gizadas na 
Constituição (arts. 127, caput e 129, II e III) por se tratar de situação 
envolvendo direito fundamental do idoso, que deve ser compreendida como 
situação de risco (art. 74, II, Lei n. 10.741/03) à vista das peculiaridades do 
caso concreto”. 

 
MPDFT. ENUNCIADO Nº 55: 1 - A intervenção do Ministério Público nos 
processos e procedimentos de interesse de pessoa com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos, não deve ser indiscriminada, devendo se ater 
tão-somente em casos justificados pelo interesse público, na defesa de 
interesses sociais e individuais indisponíveis. 
2 - A intervenção do Ministério Público em situações individuais deve 
ocorrer apenas nas hipóteses de indisponibilidade do direito ou em favor do 
idoso em razão do risco. 
3 - Cabe, ainda, ao Ministério Público zelar de forma geral pela celeridade 
da tramitação dos feitos, sem necessidade de vista em cada um dos 
procedimentos. 

    

Com fulcro nos enunciados citados, muitas representações, que são uma das 

formas mais usadas pelos cidadãos noticiarem fatos requerendo investigação ao 

MP, são indeferidas de plano, vez que é o próprio idoso ou um familiar quem está a 

postular pelos interesses daquele. Se não se trata de pessoa idosa desamparada, 

abandonada ou desorientada que justifique a intervenção ministerial para aplicação 

de medida protetiva prevista no rol do art. 45 do EI, eventual medida judicial deverá 

ser requerida pelo advogado ou defensor público.   

Saliente-se, por fim, que o fato de a pessoa idosa ter sido vítima de crime, ou 

mesmo participar de dissabores ou desentendimentos próprios do convívio social 

não configura situação de vulnerabilidade social apta a atrair a atuação das 

promotorias especializadas em proteção ao idoso. Em hipóteses assim, a notitia 

criminis deve ser encaminhada ao órgão público com atribuição em matéria penal, 

seja ele do MP, da Defensoria Pública ou, ainda, endereçado à Delegacia de Polícia, 

para que ocorra a investigação penal. Note-se que o MP de forma alguma deixará 

de agir, mas tal exercício será realizado no âmbito do órgão com atribuição para 

matéria penal, não em uma promotoria genérica de matéria cível ou especializada.  
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De todo o exposto, pode-se inferir que o MP, ao defender os direitos 

individuais do idoso, tem procurado atuar dentro de três parâmetros: 1) cumprir suas 

incumbências constitucionais de defensor dos direitos individuais indisponíveis, 

seguindo ainda os ditames do Estatuto do Idoso e das respectivas leis orgânicas; 2) 

analisar o caso concreto, a fim de se certificar se a intervenção ministerial não se 

afasta da ordem constitucional de atendimento ao interesse público, ou se está 

presente o risco social mencionado no estatuto; 3) diante de um amplo campo de 

situações que o legislador deixou em aberto, definir por meio de seus colegiados o 

que se configura como situação de risco, o que norteará as medidas que serão 

adotadas. Isto é dizer, vislumbra-se que o parquet tem sido efetivo, ou, pelo menos, 

tentado ser efetivo naquilo que lhe é demandado e lhe compete, mas, de outra 

banda, a instituição não olvida os limites permissivos da sua atuação, fulcrados, 

especialmente, na Lei Maior e no diploma estatutário dos longevos.  

Se todo o ordenamento jurídico brasileiro tem se moldado, com o passar dos 

anos, para oferecer maior proteção aos vulneráveis, em especial, a população idosa, 

é aceitável que o MP, bastião da ordem social e democrática, assuma um papel 

mais proativo, a fim de cumprir, dentro de sua área de abrangência, sua efetiva 

função legal. 

      

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A relevância desta pesquisa justificou-se pela necessidade de observar como 

o Ministério Público tem atuado no âmbito individual da tutela dos direitos da pessoa 

idosa, considerando o acelerado e intenso envelhecimento populacional brasileiro, 

mas também as condições que o ordenamento jurídico impõe à esta atuação. Ora, 

grande parte das medidas que podem ser almejadas na defesa dos idosos depende 

de uma política governamental fundada em sólidos investimentos, e não raras as 

vezes, as medidas supõem alterações legislativas e, sobretudo, severa fiscalização 

de seu efetivo cumprimento.  

O Brasil, a exemplo do que tem acontecido em outros países do mundo, 

caminha muito rápido para um processo de envelhecimento da sua população. Os 

dados estatísticos mencionados dão suporte à esta afirmação e mostram que a 

pirâmide da faixa etária tende a se inverter em algum futuro não tão distante, e o 

número de jovens será ultrapassado pelo quantitativo de idosos. Fato é que, como 
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alega Antônio Cedenho (2014), em razão da maior qualidade de vida, do acesso aos 

tratamentos de saúde, dos avanços da medicina, dentre outros tantos fatores sociais 

e econômicos, cada vez mais um número maior de pessoas chega à chamada 

terceira idade e isto significa um contingente considerável de pessoas, uma “nova” 

população com características peculiares e anseios próprios, ao qual o direito deve 

dar guarida. 

É nítido que tal constatação acarreta uma vasta gama de consequências na 

ordem sócio-jurídica do país e em suas instituições políticas e democráticas. Diante 

de tal realidade, o Estado precisa se preparar para atender à demanda desse 

segmento populacional, principalmente nos setores previdenciário, de saúde, 

assistência social, segurança pública, habitação e lazer. Uma mudança de 

paradigma tão acentuada quanto este requer uma mudança de olhar da parte das 

autoridades políticas, do Poder Judiciário,  do Ministérios Público e demais funções 

essenciais à justiça. Até mesmo a sociedade como um todo e, principalmente, a 

família são intimadas para se organizarem e participarem da prestação dos cuidados 

a esta parcela populacional.  

Atualmente são muitos os mecanismos e meios de proteção da pessoa idosa, 

especialmente depois da aprovação do Estatuto do Idoso, que, buscando 

potencializar as garantias previstas na PNI, criou um sistema amplo de proteção às 

pessoas, inclusive com medidas preventivas. Neste contexto, o Estatuto do Idoso se 

demonstra uma grande vitória, eis que surge como um instrumento de garantia da 

cidadania da pessoa idosa, como parte do processo de redução das desigualdades 

e como elemento configurador de uma ordem voltada para a tutela da dignidade da 

pessoa humana. Logo, percebe-se que o legislador não economizou na proteção ao 

idoso, devendo este ser contemplado com todas as demais garantias 

constitucionais. Apesar das melhorias do cenário atual, urge que todas as políticas 

públicas se aprimorem continuamente, de modo que respondam às novas e 

crescentes demandas relacionadas à transição demográfica, até porque a mera 

criação de normas jurídicas não deve ser vista como solução, mas, isto sim, parte 

dela.  

Conforme este trabalho discorreu, um dos maiores aspectos que pode ser 

comprobatório deste verdadeiro "passo à frente" é novo papel institucional que a  

CF/88 reservou ao Ministério Público, com destaque ao art. 127, que prevê a tutela 

do direito individual indisponível. Foi um dos pontos que este trabalho procurou se 
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debruçar: a proteção aos idosos pelo MP com enfoque no campo individual dos 

direitos. Sem dúvidas que a regulamentação das atribuições da instituição na esfera 

individual criou um novo campo a ser explorado pela instituição. Assim, o MP é 

instado a refletir sobre suas práticas, abandonando um cunho mais demandista, 

principalmente na sua atuação na esfera penal, e substituindo por uma prática 

mediadora e propositiva. Nesse sentido, o advento do Estatuto do Idoso, de certo 

modo, também empodera o MP a ingressar com ações cíveis fundadas em 

interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos das pessoas 

idosas. Saliente-se que a situação de risco eventualmente vivenciada por um idoso 

denota interesse público que justifica a atuação ministerial. A carência e a 

hipossuficiência são características marcantes da situação de risco, havendo 

relevante interesse da sociedade em que seja sanada a irregularidade material. 

Outra questão de mérito no presente ensaio foi argumentar como o MP se 

insere no panorama da tutela individual do idoso. Foi visto que a instituição só se 

legítima a atuar quando efetivamente estiver caracterizada situação de risco, ou 

quando, por meio de seus feitos administrativos, ela investiga o fato concreto, a fim 

de melhor formar sua convicção antes de adotar as medidas cabíveis. Logo, 

diferentemente do que o público tende a compreender, a situação de risco que o 

legislador estatutário previu é entendida pelo MP de maneira restritiva. E isto tem 

uma explicação. A vocação constitucional do parquet, em que pese o largo rol do art. 

129 da Carta, ainda é a tutela de direitos de dimensões coletivas, só se admitindo a 

tutela individual em caso de direitos indisponíveis e, ainda assim, na forma da lei. E 

do que foi pesquisado, a situação de risco e a legitimidade extraordinária do MP 

para a tutela do direito individual indisponível do idoso se impõem quando este não 

tem condições de vindicar seus direitos de per si ou por seus familiares, haja vista a 

situação sofrida. Portanto, contrario sensu, haveria manifesta ilegitimidade do MP 

em adotar medida judicial ou extrajudicial no caso do idoso que não estivesse 

vivenciando a situação de risco, sob pena de acabar por acarretar constrangimento 

ilegal à pessoa sob amparo e ao próprio investigado. Se assim não fosse, haveria o 

sério risco de a atividade ministerial se afastar daquela constitucionalmente 

estabelecida, eis que ensejaria representação processual indevida, própria à 

Advocacia e à Defensoria Pública.  

Por fim, a despeito do incremento no acesso à informação e dos canais de 

divulgação de notícias, pode-se destacar que a maioria dos idosos infelizmente 
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ainda não descobriu que são os atores principais para a efetivação de seus direitos 

e para que isto aconteça é fundamental a conscientização tanto dos operadores 

jurídicos da sua importância, como também dos próprios idosos, os quais precisam 

conhecer seus direitos para exercê-los e reivindicá-los. Prejudica o fato de que 

algumas normas do estatuto são de amplo conhecimento dos longevos, outras não, 

aliás, por suposto, a linguagem formal dificulta a compreensão especialmente entre 

os menos escolarizados. Uma intervenção para explicar em linguagem simples e 

direta, e a orientação quanto aos órgãos de defesa dos direitos dos idosos podem 

gerar um grande resultado para suprir a deficiência constatada. E, como não poderia 

deixar de ser, a família é um elemento importantíssimo na construção da dignidade e 

cidadania da pessoa idosa e o dogma anacrônico do isolamento do ancião precisa 

ser superado. O núcleo familiar muitas das vezes precisa também de uma melhor 

orientação e conscientização acerca do que é um processo de envelhecimento sadio 

e como pode cooperar para esta realização.  

Por fim, o respeito ao idoso é também um problema social, mas um processo 

de conscientização humana e de valorização do ser humano poderá contribuir para 

a efetividade das garantias reservadas aos idosos. Portanto, mais que respeitar um 

estatuto, o ser humano deve aprender a respeitar outro ser humano. Repita-se, não 

resta dúvida que já se evoluiu bastante no que diz respeito aos direitos protetivos 

dos idosos, mas a população e a família devem dar continuidade a esta evolução. 

Como ressalta Hollanda (e, com a devida licença, o vocábulo deve ser reiterado), o 

ponto de partida é a ampla conscientização das pessoas sobre o problema da 

velhice e a melhor forma de seu enfrentamento, devendo o Ministério Público 

assumir papel primordial, seja na tutela coletiva, seja na tutela individual, como 

mecanismo de implementação dos valores constitucionais na sociedade. 

Assim, acredita-se que os temas aqui apresentados e debatidos permitem 

uma reflexão no sentido de se compreender como a instituição ministerial tem 

realizado sua atuação na garantia dos direitos da pessoa idosa em situação de risco 

de modo individual. 
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