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RESUMO 

 
BERTULUCCI, José Alberto Cesar. O VOO DO IDOSO. Dissertação de 

Mestrado (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Gerontologia). São Paulo, 2017, - 140 páginas. 

Comodidade a bordo para o bem-estar dos passageiros transformou-se em 

prioridade das companhias aéreas neste século XXI. Certamente ambicionando 

adaptar-se para tirar proveito da realidade ora vivenciada com o rápido 

envelhecimento da população mundial. Não importa se em viagem de longa ou 

curta duração, é provável quem vem sofrendo mais os efeitos de uma viagem 

aérea são os idosos que, além de todo o desconforto por más condições de voo, 

ainda não adquiriram o direito a um tratamento diferenciado, adequado, que lhes 

é garantido por lei. Em determinadas situações-problema, indagações se 

colocam: como deve agir um comissário de bordo, por exemplo, quando um 

passageiro-idoso necessita ir de imediato ao sanitário, quando todos têm que 

estar, por segurança, com o cinto ajustado? Como conciliar segurança e conforto 

dos passageiros, todo o tempo, a bordo dos aviões? Os objetivos deste estudo 

são: (i) refletir sobre as condições ambientais de uma cabina de avião, oferecidas 

aos idosos, durante um voo; (ii) investigar situações-problema, desagradáveis 

ou conflituosas, envolvendo um idoso, dependente ou independente, em avião; 

(iii) encaminhar uma proposta fundada em estratégias preventivas em favor de 

um ambiente controlado. A metodologia exigiu um levantamento e análise de 

textos teóricos que tratem dos temas que fundamentem este estudo, como sobre 

os direitos dos idosos no mais variados ambientes, as problemáticas trazidas 

pelo avanço da idade e que exigem um tratamento diferenciado etc. Os 

resultados esperados são que: (i) evidencie-se a necessidade de que se façam 

diagnósticos detalhados de cada uma das situações-problema, para que se torne 

o período confinado em cabine mais confortável a passageiros longevos; (ii) os 

esforços empreendidos neste estudo possam servir de guia para novos 

procedimentos dirigidos a passageiros idosos, justamente visando a que 

melhorem as condições do ambiente em voo, tributárias ao necessário 

aperfeiçoamento tecnológico em novas gerações de aviões.  

Palavras-chave: Idoso em voo; Bem-estar a bordo; Direitos do idoso. 
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ABSTRACT 

BERTULUCCI, José Alberto Cesar.  THE ELDERLY IN FLIGHT. 

Master's Dissertation (Pontifícia Universidad Católica de São Paulo -

Postgraduate Program in Gerontology). São Paulo, 2017, _____ pages. 

Comfort on board for passenger well-being has become a top priority for airlines 

in this 21st century. Certainly, ambitioning to adapt to take advantage of the reality 

nowadays experienced with the rapid aging of the world’s population. Regardless 

if on a long or short trip, it is likely that those who suffer most from the effects of 

an air trip are the elderly who, in addition to all the discomfort due to bad flight 

conditions, have not yet acquired the right to required special treatments, which 

are guaranteed by law to them. In certain problem-situations, questions arise: 

how should a flight attendant act, for example, when an elderly passenger needs 

to go to the toilet immediately, when everyone has to be, for safety, with the belt 

fastened? How to reconcile safety and comfort of passengers, at all times, on 

board the planes? The objectives of this study are: (i) to reflect on the 

environmental conditions of an airplane cabin, offered to the elderly during a 

flight, (ii) to investigate problematic, unpleasant or conflicting situations involving 

an elderly, dependent or independent, in an airplane; (iii) Forward a proposal 

based on preventive strategies in favor of a controlled environment, i.e, thought 

for/prepared for the welfare of an elderly person. The methodology required a 

survey and analysis of theoretical texts that deals with the themes and gives base 

to this study, such as the rights of the elderly in the most varied environments, 

the problems brought up by the advancement of the age and that require a special 

treatment, etc. The expected results are that: (i) Bring up the need of making 

detailed diagnoses of each of the problem-situations, by listening to the elderly 

themselves, so that the period confined in a cabin becomes more comfortable to 

the long-lived passengers; (ii) the efforts undertaken in this study can serve as a 

guide to new procedures for elderly passengers, precisely in order to ensure that 

in-flight environmental conditions are met by the necessary technological 

upgrading of new generations of airplanes, as well as the proper training of on-

board staff on aging.  

Keywords: flight; Elders in flight, Wellness on board; Rights of the elderly. 
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01 – INTRODUÇÃO 

 

Aviões com espaços muito reduzidos ao passageiro, tanto nos corredores 

e assentos quanto nos sanitários; temperatura e iluminação muitas vezes não 

adequadas; qualidade do ar precária; poucas opções de alimentação e de 

entretenimento; dificuldades para atividades como ler e escrever, sem um 

adequado suporte a livro ou notebook, presença desconfortável de ruídos e 

vibrações que impedem a interação com os comissários, não-preparo do 

ambiente para repouso,  assim como as temidas turbulências, podem 

transformar uma viagem aérea em uma experiência estressante ou temida por 

qualquer pessoa.  

Não importa se em viagem de longa ou curta duração, muito 

provavelmente se evidencia que quem mais sofre os efeitos prejudiciais do 

confinamento a bordo dos aviões são os idosos que, além de todo o desconforto 

pelas más condições gerais de voo, ainda não adquiriram o direito a um 

tratamento diferenciado, que lhes é garantido por lei, por exemplo, em termos 

físicos: ter um espaço de passageiro, assim como nos corredores, e sanitários, 

mais confortável, ter apoio ergonômico nas poltronas para pés e braços para 

leitura/escrita, uma inclinação melhor da poltrona e a ambientação adequada ao 

repouso, ficar menos exposto a ruídos e vibrações, enfim, ganhar maior bem-

estar a bordo de um avião.  

Preocupantes são determinadas situações-problema, em que se vê um 

idoso, por exemplo, quando necessita ir de imediato ao sanitário, justamente 

quando todos têm que estar em posição de segurança com o cinto ajustado. 

Como faz um idoso que necessita ter suas pernas mais elevadas ou estendidas, 

durante uma viagem mais longa, diante da escassez de espaço das poltronas na 

classe econômica dos aviões? 

Felizmente a comodidade a bordo vem se transformando em prioridade 

para as companhias aéreas neste século XXI, ambicionando todas elas 

aperfeiçoarem os procedimentos da equipe de bordo para o bem-estar a bordo 

de um avião, assim como se valerem das vantagens das novas gerações de 

aviões, para levar vantagem diante das atestadas tendências demográficas, 
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tributárias ao rápido envelhecimento da população mundial.1 Se aquelas 

pessoas com “mais horas de voo” na vida - i.é, com a experiência da idade 

estendida dos novos-velhos do século XXI - podem ter mais horas de um voo 

confortável, proporcionando-lhes bem-estar, por que não investir justamente 

nesta faixa etária que tanto ambicionou viajar na pós-aposentadoria? 

Diante desse cenário, os Objetivos deste estudo são:  

Gerais: (i) refletir sobre as condições de uma cabina de avião oferecidas 

aos idosos durante um voo; (ii) investigar situações desagradáveis ou 

conflituosas envolvendo um idoso em avião; (iii) encaminhar uma proposta para 

um ambiente controlado, i.é, pensado para o idoso.  

Específicos: (i) diagnosticar, problematizar, as atuais condições 

ambientais oferecidas aos idosos em uma viagem aérea; (ii) recuperar situações-

problema, desagradáveis ou conflituosas, em que se vê um idoso em avião; (iii) 

elaborar um guia sobre como se criarem estratégias prévias a um voo, para 

orientação de um idoso, e/ou de seu acompanhante.  

A presente dissertação apresenta a seguinte estruturação: o capítulo I, a 

Introdução, é onde se apresenta, de início, o tema; a seguir, as motivações para 

elaborar a articulação entre Bem-estar/Conforto em Voo e o Idoso; algumas 

considerações sobre os problemas ligados ao ambiente da viagem aérea; a 

seguir, as Questões de Pesquisa; as Hipóteses; os Objetivos da pesquisa; e, 

finalmente, a Metodologia empregada.  

O capítulo 2, da Fundamentação teórica da pesquisa, trata, em alguns 

subtópicos, de vários aspectos ligados à área do Direito voltado ao Idoso, sobre 

seus direitos, e o que interessa à temática tratada nesta dissertação.  

O capítulo 3, com o sub-título “O Transporte Aéreo traz informações que 

julgo importantes para a leitura de quem não está a par de como se processa o 

transporte de passageiros pelo ar.   

O capítulo 4, “O idoso em voo” discute as possibilidades uma estada com 

bem-estar, trazido pelo esforço concentrado na atualidade por parte das 

                                                           
1 Conforme matéria “O valor das horas de voo”. www.exame.com, p.102, seção: Ideias/Demografia. 

http://www.exame.com/
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empresas aéreas, orientadas por estudos voltados a essa finalidade, no sentido 

de trazer um maior conforto aos idosos em viagem a bordo das aeronaves.  

Nas Considerações Finais, são apresentadas e comentadas algumas das 

possibilidades oferecidas em termos das reflexões realizadas neste trabalho com 

a meta de estar contribuindo para esse esforço para um maior conforto a bordo 

das aeronaves.  

Pensando aqui do lado dos idosos, pode-se dizer, parafraseando trecho 

anterior: o valor das “horas de voo” dos idosos, ou seja, de sua vida mais longa, 

tem que tirar, por sua vez, vantagem do universo aeronáutico. Se houver escuta 

dos passageiros-idosos, estes podem dizer o que pensam sobre o conforto das 

cabines, em função de suas habilidades tão desenvolvidas como saber 

identificar problemas nessa situação, compreender o porquê desses problemas, 

relacionar seus problemas de mal-estar a bordo a problemas do ambiente, 

analisar tais situações-problema, sintetizar, julgar e correlacionar informações. 

As empresas aéreas precisam dar vez às observações dos próprios passageiros 

idosos, que bem sabem o que opinar! 

A seguir, também são explicitadas as limitações a esta pesquisa, assim 

como se indicam desdobramentos a partir desta.  

Na rubrica a seguir, são explicitadas as motivações para que o tema do 

bem-estar dos idosos a bordo de aeronaves fosse tornado objeto de estudo 

desta pesquisa de mestrado. 
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1.1. Justificativa pela seleção do tema 

Meu interesse pessoal foi, desde há muito tempo, especular sobre as 

condições ambientais oferecidas a bordo de aeronaves, até em função de minha 

especialidade profissional como advogado e piloto de avião que há décadas 

vivencia profissionalmente, na área de operações de voo e do direito 

aeronáutico, a evolução da aviação civil. Sou professor dentro do ensino 

aeronáutico formando aeronautas e aeroviários.  

Nessa linha de motivação, quando preparava Comunicação Oral a ser 

apresentada em evento em 2016, de título Tecnologias de bordo: mais vida às 

horas de voo,2 pude refletir sobre as condições nos cockpits de bordo das 

aeronaves. Muitos aeronautas (comandantes e co-pilotos) desejam aposentar-

se devido a certos ´ossos do ofício`, por ex., para não mais sofrerem os efeitos 

adversos à saúde, como os vibroacústicos e térmicos, os da descompressão em 

grandes altitudes, das turbulências excessivas, da temperatura e iluminação 

artificial, da qualidade do ar precária nas alturas, da fadiga pela vida restrita a 

espaço mínimo de trabalho, e pela falta de rotina para sono, alimentação, e 

escassez de tempo de lazer com família ou amigos. Sem falar que outros 

problemas advêm como prejuízo às relações familiares e sociais, dado o pouco 

tempo de convivência, especialmente neste mundo movido pela velocidade, que 

obriga a que aeronautas abdiquem de seu tempo de descanso junto à família e 

amigos, para empreenderem seguidamente novas viagens de trabalho.  

Continuei refletindo sobre o tema, tendo apresentado novo trabalho em 

Comunicação Coordenada, em Congresso em 2016, em São Carlos (SP), 

intitulada O aeronauta-aviador profissional: protagonista de uma vida ativa, na 

linha gerontológica do Envelhecimento Ativo.3  

. 

                                                           
2 I CONGRESSO BRASILEIRO DE GERONTECNOLOGIA, em Ribeirão Preto, de 8-12 abril 2016, com a Comunicação Oral 
advinda de trabalho de disciplina de mestrado na PUC-SP, com a autoria de: BERTULUCCI, JAC (apresentador da 
Comunicação oral); BERTULUCCI, SFES (parceira no trabalho); LODOVICI, FMM (professora de uma disciplina do curso 
de Mestrado).    
3 V JORNADA DE ESTUDOS EM GERONTOLOGIA: DIVERSIDADE DA VELHICE, realizada pelo Programa de Extensão: 
Gerontologia Gestão da Velhice Saudável e Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Gerontologia Social 
(NIEPGS), do Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos e pelo SESC/São Carlos, no dia 27 
outubro 2016. Autoria de BERTULUCCI, J.A.C. (apresentador), BERTULUCCI, S. F. E. S. (parceira no trabalho); LODOVICI, 
F. M. M. (professora de uma disciplina do curso de Mestrado).    
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1.2. Problematização / Questões de Pesquisa / Hipóteses 

 

Como antes colocado, as condições ambientais de um voo precisam ser 

melhoradas, embora isso já venha sendo buscado no decorrer das décadas. 

Acontece que muito ainda precisa ser feito. É necessário que se pense sobre, e 

se invista, para a manutenção da saúde e da qualidade de vida dos passageiros 

de um voo, pois a falta de informação sobre o que ocorre dentro de uma 

aeronave ainda é grande e os desafios a vencer também. 

Em determinadas situações-problema, indagações se colocam e que, 

nesta investigação, constituem algumas Questões de Pesquisa: como deve agir 

um comissário de bordo, por exemplo, quando um passageiro-idoso necessita ir 

de imediato ao sanitário, quando todos têm que estar, por segurança, com o cinto 

ajustado? Como conciliar segurança e conforto dos passageiros, todo o tempo, 

a bordo dos aviões? Essas questões fazem ver que as atitudes da equipe de 

bordo também são essenciais para favorecer o bem-estar do idoso em um avião. 

Pensar, portanto, a melhoria do conforto ao idoso em uma aeronave envolve 

pensar não apenas nas questões ambientais dentro do avião, mas 

especialmente um olhar mais adequado ao idoso, em função de sua 

singularidade. Idoso que tem necessidades, exigências, diferentes das de uma 

criança, de um jovem, de um adulto... Saber disso demanda a escuta ao próprio 

idoso que costuma viajar e sabe bem, melhor que ninguém, explicitar os 

problemas que a situação de voo lhe tem trazido. 
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1.3. Objetivos 

 

 

Gerais 

(i) Refletir sobre as condições ambientais de uma cabina de avião 

oferecidas aos idosos, e de tratamento a esses idosos, durante um 

voo;  

(ii) Investigar situações-problema, desagradáveis ou conflituosas, 

envolvendo um idoso em avião;  

(iii) Encaminhar uma proposta, no formato de ideias explicitadas em 

um Guia ou Manual, para um ambiente controlado, i.é, pensado 

para o idoso.  

 

 

Específicos  

(i) Diagnosticar, problematizar, as atuais condições ambientais 

oferecidas aos idosos em uma viagem aérea;  

(ii) Recuperar situações-problema, desagradáveis ou conflituosas, em 

que se vê um idoso em avião e como vem sendo tratados esses 

problemas pela equipe de bordo;  

(iii) Elaborar um guia, ou um manual, sobre como se criarem 

estratégias, talvez prévias a um voo, para orientação de um idoso, 

e/ou de seu acompanhante, bem como o tratamento a ser dado ao 

idoso pela equipe de bordo.  
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1.4. Metodologia  

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, e a 

técnica de análise dos resultados coletados da literatura e de observações 

pessoais, resulta da percepção deste pesquisador, como alguém que atua na 

área da Aviação há décadas, e também na área do Direito, e que ora, 

sensibilizado pelos estudos em Gerontologia, deseja contribuir para essa 

temática.  

Tem como principais resultados uma boa percepção visando à satisfação 

do idoso em relação aos seus direitos e ao que eles pensam sobre a assistência 

a bordo, concluindo que a população idosa está cada vez mais atenta a seus 

direitos e à qualidade do serviço prestado aos idosos em todos os ambientes em 

que estejam. 

A metodologia exigiu um levantamento e análise de textos teóricos que 

tratem dos temas que fundamentem este estudo, como sobre os direitos dos 

idosos nos mais variados ambientes, as problemáticas trazidas pelo avanço da 

idade e que exigem um tratamento diferenciado etc.  

Penso, portanto, que no campo da Aviação é preciso que um Programa 

de Saúde bem atual, visando à Qualidade de Vida, precisaria ser instituído, a 

meu ver, envolvendo funcionários em geral, passageiros, mas sendo que uma 

parte desse Programa teria como foco o bem-estar de um idoso em situação de 

voo.  
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02 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

O Idoso que viaja 

 

Estabelecida cronologicamente à condição de pessoa idosa, dentro de um 

ordenamento normativo, desconsiderado qualquer outro aspecto biológico ou 

psicológico, a pessoa se observa inserida em um grupo distinto dentro do 

universo social em que vive. Não que isso lhe acrescente qualquer outra 

obrigação ou dever, ao contrário lhe confere direitos e privilégios que até então 

não tinha acesso. Cruzar essa fronteira em nada altera o seu viver dentro do que 

lhe é de importância, no entanto, os efeitos psicológicos são freneticamente 

estimulados no sentido de provocar uma reflexão, como se estivesse próximo de 

um abismo que exige uma decisão. 

Em verdade, nada é modificado em sua existência. Tampouco qualquer 

introspecção poderá trazer à luz algo novo. Não existe ainda a quebra consciente 

de uma condição com a qual se convive e que se altera de forma tão suave e 

paulatina que ao vive-la, com ela se acostuma e não se observa a modificação. 

O interesse pela vida permanece, forçando a busca de novas experiências 

e prazeres ou a manutenção e o desfrute do que já foi alcançado, porém com 

contínuo desejo e interesse em participar da vida nos seus mais diferentes 

aspectos. 

O ciclo natural da vida permite o desenvolvimento e o crescimento 

biológico até quando, ainda na maturidade, fisicamente o corpo inicia o seu 

declínio enquanto que psicologicamente prossegue o seu crescimento. Simone 

de Beauvoir em A Velhice, entende que no idoso em seu caminho biológico, 

ocorre uma transformação negativa dos tecidos, as alterações metabólicas e 

diminuição da capacidade de regeneração de uma forma geral, vão se 

traduzindo fisiologicamente na caracterização da senescência. Durante toda a 

vida a aparência se modifica permitindo que se possa atribuir uma idade. O 
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envelhecimento que inicia ainda durante a idade adulta, prossegue com maior 

ou menor velocidade, dependendo de fatores genéticos, psicológicos, sociais e 

econômicos em que ocorre, enquanto se alcança uma idade mais avançada, 

apresentando características que permitam atribuir uma idade, que embora não 

se distancie de forma significativa, também não coincide com a cronológica. 

Todas as perdas fisiológicas que vão se verificando durante o passar dos 

anos, não retiram diretamente o sentido da vida. As acomodações vão 

estabelecendo novos padrões e possibilidades que determinam adaptações, 

sem, entretanto, retirar o prazer de novos experimentos e sensações.  

Mesmo quando já em uma estreita relação entre a idade avançada e 

possíveis deficiências, enfrentando doenças crônicas ou decorrentes de 

acidentes comuns nestas circunstâncias, persistindo a chama da vida que 

aquece o espírito, o idoso ainda busca novas experiências ou renovar as já 

vividas. 

A inapetência com relação a vida é o ponto final. É o aposentar da vida. 

Simone de Beauvoir em seu ensaio a respeito da velhice, apresenta como 

condição derradeira da velhice a perda do estímulo e a crescente indiferença 

intelectual e afetiva do homem idoso, por extrema fraqueza ou queda emocional 

que aumentam a sua ausência de curiosidade. 

O nosso “voo do idoso” acompanha aquele que independentemente da 

idade que alcançou, ainda têm fôlego suficiente para motivá-lo a novas 

experiências na busca de objetivos que sempre estão norteando o rumo de sua 

vida. Diante de um mundo novo, repleto de novidades e desenvolvimento 

incessante, com possibilidades que outrora não existiam esse idoso do século 

XXI desaposentou. 

Agora, fora de sua clausura, seu relacionamento é intenso, participativo, 

exigindo espaço em todas as atividades e sem dúvida sofrendo resistências de 

todos aqueles que o virem como concorrente ou como obstáculo. Naturalmente 

a indomável ação do tempo o fragiliza e pode tornar circunstâncias que de certa 

forma parecem normais, em angustiantes e desconfortáveis situações. Assim é 

necessária a intervenção do Estado, quando os valores éticos não existirem de 
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forma suficiente para permitir a compreensão e a participação plena desse novo 

contingente de pessoas que se mantêm ativas e presentes.  

No que se refere ao transporte aéreo, a pesquisa dos problemas que o 

idoso pode encontrar deve começar pelo próprio entendimento da figura do idoso 

no atual contexto social, económico e cultural em que vivemos no Brasil neste 

início de século. Considerando o nosso território e a diversidade cultural das 

nossas diferentes regiões, encontramos condutas e interpretações da condição 

do idoso, de tal forma diferentes, que somente com escopo coercitivo poderemos 

lograr algum efeito positivo. Assim, as normas legais de proteção ao idoso se 

apresentam, estabelecendo objetivamente os direitos do idoso e a punição aos 

crimes praticados contra ele. O conteúdo normativo e o seu entendimento, 

inclusive com o seu desenvolvimento histórico, são necessários para a nossa 

localização. O transporte aéreo; sua infraestrutura necessária; as operações de 

voo e os procedimentos comerciais praticados, devem ser apresentados com 

suas características próprias, seus benefícios, erros e inadequações aos 

passageiros idosos. 

A concepção de um novo personagem na figura do idoso não elimina as 

suas fragilidades e vulnerabilidades. A postura crescente na afirmação da sua 

independência e autonomia, traz a pessoa idosa de volta ao cenário ativo, 

porém, a natural evolução biológica continua caminhando para a senescência. 

Trata-se de uma fase da vida, que todos almejam alcançar, do contrário estariam 

mortos, e já que não é possível evitar – retardar sim, evitar não – deve ser vivida 

com toda a dignidade, modificando-se o que necessita ser modificado para poder 

proporcional essa condição. 

Analisar as diversas ocorrências nestas relações, desde os 

procedimentos preambulares que estabelecem o contrato de transporte, até as 

condições em que ele realiza, levando-se em consideração as diferenças que 

devem ser observadas para o conforto adequado das pessoas nesta fase da vida 

dentro de um ambiente onde o desenho universal, como proposta de ambiente 

deve estar incluído. 
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2.1 -  NOÇÕES JURÍDICAS PRELIMINARES 

 

As normas jurídicas 

As leis no seu significado mais amplo, são as relações necessárias que 

derivam da natureza das coisas; e, nesse sentido, todos os seres tem suas leis; 

a divindade tem suas leis, o mundo material tem suas leis, o homem tem suas 

leis (Montesquieu,1748 Do Espírito das leis) 

As relações sociais que se estabelecem entre as pessoas dentro de uma 

sociedade envolvendo os diversos interesses, obrigatoriamente são reguladas 

por conceitos morais e éticos que norteiam as regras e normas elaboradas 

formalmente ou procedimentos historicamente enraizados, buscando atender a 

princípios de direito na proteção dos diversos interesses e aplicação da justiça. 

As leis e normas, no entanto, devem estar orientadas e dentro de 

conceitos gerais que venham abranger o que de mais intrínseco existe nos 

desejos e anseios desta sociedade.  Essa necessária norma maior, que 

determina, com base nos verdadeiros anseios e fundamentos do povo desta 

nação, e que vai estabelecer a organização do Estado através de um conjunto 

de regras jurídicas e princípios fundamentais é a Constituição de um Estado. 

A Constituição de um Estado, expressando o modo de ser de cada 

sociedade, apresenta em um plano superior hierarquicamente a todas as demais 

normas, a formalização de todo o conjunto jurídico, político e social do Estado. 

A Constituição é a lei maior, acima de todas as demais leis e normas, 

determinando a estrutura mínima do Estado, definindo os poderes e as formas 

de exercício destes, refletindo as forças sociais, que a sua época, são 

determinantes do poder 

___________________________________ 

Louis de D, o Barão de Montequieu, (1689-1755), filósofo francês do século XVIII, publicou “Do Espírito das Leis” em 

1748, no qual elabora conceitos e apresenta pensamentos teóricos sobre as diversas formas de governo que inspiraram 

a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1879. 
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A nossa Constituição 

 

A primeira Constituição no Brasil foi a Constituição do Império em 1824. 

Uma Carta Constitucional outorgada pelo Poder Soberano do Imperador. Outras 

como ela, foi a Constituição de 1937, outorgada por Getúlio Vargas quando da 

implantação da ditadura do Estado Novo e a de 1967, que embora elaborada 

pelo Congresso Nacional, transformado em Assembleia Nacional Constituinte, 

refletia o poder soberano dos governos militares estabelecidos em 1964. 

Não se trata de estudar a história das constituições, porém de analisar a 

história constitucional, onde forças e interesses interagindo estabeleceram 

metas e valores para exigir a ação do Estado em favor do presente e com olhar 

no futuro, para estabelecer conteúdo normativo que possa irradiar para as 

demais atividades da sociedade. Pela primeira vez, um texto constitucional 

apresenta normas referentes ao idoso. Somente agora surge esse novo 

protagonista na nossa sociedade – o idoso – com motivação e número para exigir 

solução para os conflitos contemporâneos.  Segundo pesquisa apresentada pelo 

IBGE, no início do século passado a expectativa de vida ao nascer estava em 

torno de 33 anos de idade, aumentando de forma a atingir em 1960 pouco mais 

de 52 anos.  Não se verifica nestes dados a presença do idoso. Existe a infância, 

o adolescente, o adulto e o velho. Ainda não havia espaço para o idoso, um novo 

personagem na estrutura social, com força política, económica e social, exigindo 

existir na sociedade de forma distinta e digna. 

A atual Constituição Federal foi promulgada em 1988, observando um 

processo democrático. Foi elaborada por um Poder Constituinte representado e 

exercido por uma Assembleia Constituinte. Não se deu de forma autoritária 

imposta por grupos oligárquicos ou governos totalitários. Assim como os 

anteriores, a Constituição de 1988, apresenta um texto completo com uma parte 

permanente organizada, sendo assim elaborada de forma dogmática e escrita, 

como é observado na maioria dos países. O conteúdo da atual Constituição é 

formal, ou seja, apresenta um conjunto de normas escritas, estabelecidas em um 

nível acima do conjunto de leis comuns, e que independentemente do seu 

conteúdo, estando elencadas na Constituição se tornam formalmente 
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constitucional. Com relação à sua mutabilidade, ou seja, o processo de reforma, 

alteração da sua consistência, a nossa atual Constituição tem uma natureza 

rígida que conforme ensina o nosso professor Luiz Alberto Davi Araújo "exige 

para a sua alteração um critério mais solene e difícil do que o processo de 

elaboração da lei ordinária", acrescentando, " essa rigidez pode ser verificada 

pelo contraste entre o processo legislativo da lei ordinária e o da emenda 

constitucional.  Enquanto aquela se submete às regras da iniciativa geral (art.61 

da CF) e à aprovação por maioria simples, a outra reclama iniciativa restrita (art. 

60 da CF) e aprovação por maioria qualificada de três quintos”. Na nossa atual 

Constituição Federal, no entanto, são apresentadas quatro hipóteses que não 

podem ser modificadas e tão pouco serem discutidas em qualquer proposta de 

modificação constitucional.  São as chamadas "cláusulas pétreas", cujos 

conceitos nelas contidos traduzem as bases em que se estabelece a República 

Federativa do Brasil.  As cláusulas pétreas estão contidas no artigo 60 § 4º da 

Constituição Federal, que estabelece a rigidez dos textos elencados e a 

proibição de qualquer deliberação quanto a propostas de emenda tendente a 

abolir: 

I   -  a forma Federativa de estado; 

II  -  o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III -  a separação dos poderes; 

IV -   os direitos e garantias individuais"  

Próprio das Constituições rígidas como a nossa, as leis constitucionais 

apresentam supremacia hierárquico-normativa em relação às leis gerais, 

sujeitando a reforma constitucional a processo mais rigoroso que aqueles 

exigidos para a produção de leis gerais. 

Decretada e promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte de 1988, 

a Constituição Federal formatou o regime político vigente. Garantiu o governo na 

forma presidencial, eleito pelo povo, através de voto direto e secreto, permitindo 

que desta forma fossem eleitos além do Presidente da República, os 

governadores dos Estados, os prefeitos municipais e os representantes do Poder 

Legislativo, bem como mantendo a harmonia e a independência dos poderes 

constituídos.  Alterou a divisão política administrativa do país que passou a ter 
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26 estados Federados e um Distrito Federal. Baseado na função social da 

propriedade e na liberdade de iniciativa instituiu uma nova ordem econômica e 

social. 

  Entre outras alterações podemos acrescentar: 

* implementação do Sistema Único de Saúde (SUS); 

* proteção ao meio ambiente; 

* fim da censura a emissoras de rádio e TV, e às produções 

artísticas e culturais; 

* proteção ao idoso; 

* maior autonomia aos municípios; 

* voto facultativo a maiores de 70 anos, aos cidadãos 

analfabetos e aos cidadãos de 16 e 17 anos; 

* eleições majoritárias em dois turnos caso nenhum 

candidato consiga atingir a maioria dos votos válidos (para 

cargos de presidente, governadores e prefeitos de cidades 

com mais de 200 mil habitantes) 

* garantia de aposentadoria para trabalhadores rurais sem 

precisarem necessariamente de ter contribuído com o INSS; 

* combate ao racismo; 

* novos direitos trabalhistas como a redução da jornada 

semanal de trabalho, 

*  remuneração de férias acrescidas de um terço do salário, 

*  seguro desemprego; 

*  décimo terceiro salário para aposentados; 

* aplicação dos Direitos Trabalhistas aos trabalhadores 

urbanos e rurais, estendendo-se aos trabalhadores 

domésticos;  

* direito de greve; 

* liberdade sindical; 

* licença maternidade; 

* licença paternidade; 

* pluripartidarismo; 

* redução do mandato do presidente de 5 para 4 anos. 
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Saindo de um regime de governo militar que vigorava desde 1964 a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 buscou assegurar 

diversas garantias constitucionais, ampliando os direitos individuais e sociais, 

dando maior efetividade aos direitos fundamentais, com maior efetividade do 

Poder Judiciário sempre que ocorrer ameaça ou lesão aos direitos.  

 Definiu e qualificou como inafiançável e imprescritível, os crimes de prática do 

racismo, ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 

constitucional e o Estado Democrático, e também inafiançáveis os crimes de 

tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. 

Os direitos alcançados por esta Constituição expressam o anseio da 

sociedade na luta pela busca de melhores condições socioeconômicas que nos 

mantiveram dentro do Estado democrático que hoje vivemos. 

Os Princípios Fundamentais da Constituição 

Os princípios fundamentais da Constituição federal de 1988, são 

apresentados logo no Título I da atual Constituição, nos 4 primeiros artigos. 

Desde a Constituição de 1967 somos a "República Federativa do Brasil", porém 

este não é o nosso primeiro nome enquanto pais independente. Já fomos 

anteriormente "Império do Brazil” na Constituição Imperial de 1824, depois 

passamos para “República dos Estados Unidos do Brasil" a partir da Constituição 

Republicana de 1891 e assim permanecemos até a Constituição de 1967, que 

alterou a nossa Constituição para República Federativa do Brasil. 

Já no artigo primeiro da nossa atual Constituição estão inseridos alguns 

princípios constitucionais importantes como o princípio republicano.  A República 

(do latim res publica, "coisa pública") é uma estrutura política, uma forma de 

governo estabelecida por governantes representantes do povo, escolhidos pelo 

povo, para a gestão da coisa pública por um período determinado. 

Também apresenta o princípio federativo. Assim o Brasil, como República 

Federativa é uma reunião de entes federativos que possuem uma certa 

autonomia nos termos da Constituição, e ainda, dentro do princípio da 

indissolubilidade, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constituindo-se em um Estado Democrático de Direito.  
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A democracia no Brasil é exercida através do poder que emana do povo, 

de forma representativa, portanto indireta, com a participação de representantes 

eleitos, e diretamente nos termos da Constituição, com o instituto do plebiscito, 

do referendo, e da iniciativa popular, e tem como fundamentos: 

I - A soberania 

II - A cidadania  

III- A dignidade da pessoa humana 

IV- Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 

V - O pluralismo político 

 

A “soberania” do Estado, de uma forma simples, pode ser traduzida 

como a independência do Estado no plano externo, ou seja, no seu 

relacionamento com os demais países e a supremacia no plano interno, 

estabelecendo-se como a lei maior, a fonte de todo o ordenamento jurídico, o 

fundamento de validade de todas as demais normas, tornando nula qualquer 

uma que venha a ser contrária à Constituição. 

A “cidadania” como um dos fundamentos constitucionais é a condição 

alcançada que transfere aos seus detentores a condição de cidadãos, membros 

de uma determinada comunidade política organizada.  A cidadania está 

intimamente ligada com a relação entre o povo, o cidadão, e o direito de 

participar nas decisões administrativas do Estado. 

A “dignidade da pessoa humana” é um princípio de fundamental 

importância, pois o seu reflexo ilumina todo nosso ordenamento jurídico. Não 

sendo uma norma que possa ser definida de maneira dogmática é a dignidade 

da pessoa humana, um conceito inerente ao próprio ser humano.  Ligado à vida, 

à liberdade, a uma existência com pelo menos os mínimos necessários para uma 

vida com saúde, moradia, transporte, etc. Esse conceito tomou força dentro da 

maioria das sociedades, de forma internacional, após a Segunda Guerra 

Mundial, e passou a ser utilizado amplamente na formulação das normas e pelos 

tribunais nos entendimentos jurisprudenciais. Sendo um conceito intrínseco ao 

ser humano, muito ligado ao espírito, pode ser invocado nas mais diversas 

situações. É um grande consenso ético internacionalmente aceito, sendo 
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introduzida em um grande número de constituições ao redor do mundo 

contemporâneo. 

Não são poucas as situações em que a dignidade da pessoa humana 

pode ser apresentada na defesa de diferentes interesses e direitos, por exemplo 

no caso da eutanásia ela pode ser apresentada em posições contra ou a favor, 

da mesma forma em relação à liberdade ou a aplicação das penas de morte ou 

às condições de existência. Os conceitos e princípios, que normalmente são 

anteriores as leis, subsistem como tal, adquirido, dentro da sociedade que o 

interpreta, uma característica única, própria de um consenso para que possa ser 

aplicado. 

 Os “valores sociais do trabalho e da livre iniciativa” constituem mais 

um dos princípios fundamentais apresentados na nossa Constituição Federal de 

1988. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são dois pilares 

importantes nos quais se alicerçam as bases do trabalho em nossa pátria.  São 

elementos fundamentais para o nosso desenvolvimento econômico e dessa 

forma estabelecer também o respeito à dignidade não só do empregado, mas 

também do empregador. Buscando o equilíbrio entre os contratantes, São os 

valores sociais do trabalho que permitem a manutenção da igualdade de 

oportunidades entre trabalhadores e empregadores, estabelecendo condições 

de aplicação do direito que, para alcançar a justiça, deve ser aplicado de forma 

desigual aos desiguais.  A livre iniciativa permite às empresas a opção de 

diferentes formas para buscar os seus objetivos, permitindo flexibilizar as suas 

ações de acordo com o desenvolvimento tecnológico que a ciência nos 

proporciona e estar sempre adequada de forma econômica, para buscar 

alternativas mais propícias e viáveis para uma produção de menor custo que 

certamente refletem no trabalhador, o que é contraposto e equilibrado pela 

valoração dos aspectos sociais 

Outro princípio fundamental da nossa Constituição é o “pluralismo 

político”, que fluindo de um Estado Democrático de Direito, traz no fundamento 

do pluralismo político a essência para assim se estabelecer. Diferentemente do 

que possa normalmente ser entendido, esse princípio não deve ser confundido 

com o pluripartidarismo ou pluralismo partidário. Também o é, porém não 

somente. Trata-se de constituir uma nação onde os centros de poder político, 
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cultural, econômico, religioso, social, sejam diversificados, buscando construir 

uma sociedade onde a pluralidade de ideias, ideologias e sentido da vida sejam 

diversificados, e mesmo que antagônicos, possam coexistir em harmonia e com 

respeito, sendo repudiadas as posições preconceituosas, atuando inclusive, pela 

sua diversidade, no estabelecimento de limites para o poder do Estado. 

Pluralismo político mais do que um princípio que envolve as diversidades sociais, 

a liberdade de escolha, o direito à tolerância, à liberdade de convicção, é uma 

coluna de sustentação da democracia, que afasta e se opõe ao Estado unitário, 

centralizador e ditatorial. 

Finalizando o artigo primeiro dos princípios fundamentais, o parágrafo 

único estabelece que o poder deve ser exercido por meio de representantes 

legais eleitos ou diretamente, onde " todo poder emana do povo ".  Entretanto a 

eficácia deste preceito somente se verifica nos termos desta Constituição.  Isto 

quer dizer que os representantes eleitos através dos votos livres e soberanos, 

tenham limitações da própria Constituição no cumprimento de seus mandatos, 

onde as suas atividades políticas, não poderão relegar a um segundo plano e 

tão pouco se afastar da democracia, fato que, ao final, refletindo no próprio povo, 

não permite que o povo no exercício da sua soberania, venha a se afastar dos 

ditames constitucionais através de seus representantes. 

 

Poderes da União 

No artigo segundo da Constituição, ainda dentro dos princípios 

fundamentais, está reforçado o poder do Estado, e nele, o poder está 

institucionalizado. Não se pode entender a figura do Estado apartada do poder, 

pois é ele que expressa a energia de seu povo. Embora no seio da sociedade 

possam existir vários poderes, como os da religião, da economia, é no poder 

político, que ele adquire maior importância, sendo nesta seara encontrado o 

poder do Estado, indivisível e uno, não se devendo entender que o poder possa 

ser dividido, segregado ou separado de alguma forma. O poder do Estado é uno, 

com separação de funções estatais, o que foi estabelecido na Constituição no 

texto: 
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Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre 

si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Ao estabelecer que estes são poderes independentes e harmônicos entre 

si, a Constituição está buscando o equilíbrio nas ações do Estado.  A divisão dos 

poderes procura evitar o que seria próprio da fragilidade humana, uma vez que 

ao fazer a lei ou ao executa-la, pode surgir uma grande tentação de que sejam 

privilegiados aqueles que as fazem ou aqueles que as executam, em detrimento 

dos demais. Poderá surgir uma tentativa de acomodar a expressão da lei aos 

interesses particulares violando dessa forma a igualdade, o bem e o interesse 

público. Montesquieu (1689-1755), em ”Do Espírito das Leis” (1748), concebe a 

função judicial como autônoma, apartada do Poder Executivo e do Poder 

Legislativo, daí a classificação tripartite. Já antes conhecida, não inédita, a 

função judicial procura julgar litígios e punir em conformidade com as leis. 

Montesquieu partilha da desconfiança perante o homem, e assevera que, quem 

tem o poder é tentado a abusar dele, segue até onde encontrar limites. Dessa 

forma, para bloquear o abuso é imprescindível que o poder seja freado, se 

fazendo necessário a igualdade e independência dos poderes. Os processos 

que definem a participação do homem no comando destas funções sejam elas 

executiva, legislativa ou judiciária devem ser estabelecidos, de maneira que não 

possa um poder participar diretamente da definição das pessoas que irão exercer 

outro poder, sob pena de se reconstruir, apesar de poderes com funções 

diferentes, um único olhar político e normativo, com um comando que venha 

caracterizar um governo totalitário, onde os demais poderes estarão 

simplesmente convalidando os atos do outro em função dos compromissos 

assumidos. 

 

Objetivos Fundamentais da República 

O artigo terceiro da Constituição estabelece os objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: 

I - Construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
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II - Garantir o desenvolvimento nacional; 

III - Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 

IV - Promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 

Procurando a interação do Estado Democrático de Direito com os direitos 

fundamentais do homem na busca da realização de uma democracia econômica, 

social, cultural, religiosa, racial,  buscando atingir o significado da dignidade da 

pessoa humana, a atual Constituição caminhou para a construção de um estado 

social, com tendência intervencionista, pautada por políticas públicas, 

distributiva, com força normativa capaz de assegurar as ideias da modernidade, 

fixando o desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades, promovendo 

o bem-estar de todos na construção de uma sociedade livre justa e solidária 

provocando a atuação do poder público à realização de políticas públicas para a 

sua concretização. As normas constitucionais apresentadas neste artigo não 

estão direcionadas ao cidadão, mas sim, direcionadas diretamente e 

principalmente ao poder público, ao qual incumbe a missão de decidir, legislar e 

executar acerca do dispositivo constitucional.  

Consagrando a liberdade, a justiça e a solidariedade, com o compromisso 

de garantir o desenvolvimento nacional e a erradicar a pobreza, buscando a 

igualdade social e a diminuição das diferenças regionais de forma a promover 

aos cidadãos o bem, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e 

qualquer outra forma de discriminação, a Constituição de 1988 caminhou 

realmente para construção de um estado social. 

Os fundamentos, a distribuição dos poderes e os objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil, não podem ser analisados separadamente do 

artigo quarto da Constituição que nos remetem às relações internacionais e seus 

reflexos na vida nacional. 
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Princípios nas relações Internacionais 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 
relações internacionais pelos seguintes princípios: 

I - independência nacional; 

II - prevalência dos direitos humanos; 

III - autodeterminação dos povos; 

IV - não-intervenção; 

V - igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da 
humanidade; 

X - concessão de asilo político. 

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil 

buscará a integração econômica, política, social e 

cultural dos povos da América Latina, visando à 

formação de uma comunidade latino-americana de 

nações. 

Apesar de já ter estabelecido nos fundamentos da Constituição a figura 

da soberania como princípio constitucional, esta refere-se além da soberania 

interna, também às externas. Quanto às relações internacionais, a soberania é 

apresentada como a independência nacional. A diferença constitucionalmente 

atribuída aos dois princípios, ocorre enquanto não há na primeira uma referência 

expressa, um elemento internacional; ela é apresentada e afirmada 

internamente, enquanto que a segunda o faz internacionalmente e de forma 

expressa, evidenciando a independência nacional  
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2.2 -  A TUTELA DO IDOSO NA CONSTITUIÇÃO 

 

A magia da vida está presente em todos os momentos da sua existência, 

desde o seu primeiro instante, ainda na fase uterina, quando se reconhece o 

embrião como pessoa, o então, "início da vida do ser humano", até o seu final 

com a sua morte, "o fim da vida do ser humano". 

Essa vida deve ser vivida com dignidade. A dignidade da pessoa humana, 

está relacionada com os elementos mínimos que a garantem com ou sem 

independência e autonomia. A independência, aqui considerada, a condição em 

que a pessoa apresenta uma capacidade funcional, ou seja, a de realizar as 

atividades básicas do dia-a-dia, referentes à alimentação, higiene pessoal e 

locomoção de uma maneira geral.  A independência é também a capacidade de 

realizar as atividades diárias da vida ligadas aos afazeres instrumentais da nossa 

vida, tais como o trabalho, estudo, diversão, a manutenção da saúde, segurança 

e outras tantas atividades, vivendo sem a necessidade de ajuda ou cuidados de 

terceiros. A autonomia é uma habilidade que está ligada à nossa condição de 

autodeterminação, à nossa livre opção para controlar e decidir sobre as 

atividades diárias, à nossa vida privada com liberdade individual, à 

independência ética e moral.  Trata-se de viver de acordo com os princípios e 

sentimentos próprios, escolhendo caminhos e direções dentro da singularidade 

particular que nos faz individualidades. 

Uma vida com respeito, mesmo diante de limitações é estabelecida 

individualmente pela manutenção da autoestima, da consciência do seu valor 

como pessoa, do reconhecimento dos seus direitos, inclusive se for o caso, 

daqueles que oferecem proteções legais diferenciadas aos mais idosos, no seu 

direito de participação na vida comunitária e auto realização. A perda destes 

valores, retira a própria dignidade pessoal com diminuição do amor próprio. O 

fundo do poço está na anulação da sua personalidade, na total subserviência, 

na aceitação inconteste de uma falsa realidade de fim de vida, da qual nada mais 

se espera, senão a finitude. Locado em um canto da casa, em lugar obscuro            

dentro do contexto familiar ou em uma instituição de longa permanência. Com 
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uma abordagem voltada somente para as necessidades físicas, polo passivo de 

todas as relações e completamente fragilizado psicologicamente, condição que 

alcança o ser humano dependente ou não, porém, sem autonomia, que flutuando 

em um ambiente familiar ou de qualquer outra natureza social, lhes são 

subtraídos os mais elementares aspectos da manutenção da dignidade, no 

âmbito psicológico, social e de forma mais deplorável, quando ainda não lhe 

garantam o mínimo para o repouso, para a alimentação e cuidados básicos 

necessários para a vida. 

A vida humana apresenta uma fase de crescimento até alcançar o seu 

auge biofísico na maturidade, a partir do qual, tem início o processo inverso pelo 

restante da história da sua vida, sob este aspecto, até a sua finitude. Os 

desenvolvimentos biológico, psíquico e social ocorrem simultaneamente, porém 

a maturidade psicológica e afetiva não coincide necessariamente com a 

biológica. Enquanto o seu organismo (conforme os seus aspectos genéticos e 

estruturais) começa a sofrer com o tempo, os efeitos desgastantes, referentes 

ao natural envelhecimento, aos quais está sujeito, as suas elaborações 

psicológicas podem continuar em pleno desenvolvimento, com ações, 

pensamentos e sentimentos cada vez mais fortalecidos e maduros, bem como 

no aspecto social com mais crescimento e participação, estabelecendo relações 

de afetividade familiar e interpessoal, de uma forma geral, mais amplas e 

desenvolvidas. Dois grandes aspectos envolvem biologicamente a vida. O 

crescimento e o envelhecimento. O primeiro, desde o início da vida, se 

caracteriza pelo crescimento e desenvolvimento de todos os órgãos e sistemas 

fisiológicos até a sua plenitude, o seu auge, conforme em cada organismo foi 

determinado, e que ocorre normalmente na idade adulta O segundo, 

caracterizado pela progressiva e contínua perda das capacidades biológicas até 

a sua expressão final (morte). 

O crescimento ocorre durante a vida intrauterina, a infância, a juventude 

e parte da maturidade, a partir daí começa o processo de envelhecimento. 

Envelhecemos já na vida adulta, durante a fase da maturidade e a fase da velhice 

(fases cronológicas). As características psicológicas e sociais, quando 

estimuladas, continuam crescendo, enquanto mantida a autonomia, mesmo que 

com eventuais reduções da independência.  
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Durante o período de crescimento, com autonomia restrita pela falta de 

capacidade de se auto gerir dentro de um contexto social sadio, ou totalmente 

sem autonomia, como nos primeiros anos de vida, ou em outras circunstâncias 

ditada pela ausência da capacidade cognitiva, advinda de alterações patologias 

diversas, persiste a dignidade da pessoa humana, que deve de qualquer forma 

deve sempre ser resguardada. O Estado na sua Lei Maior, refletindo a nossa 

cultura, busca proteger os fragilizados nas diversas circunstâncias. 

Durante a gestação, a proteção da vida dessa nova pessoa, ainda na fase 

uterina, e a sua dignidade, é da responsabilidade primária da mãe e secundaria 

da família, da sociedade e do Estado, que deve agir protegendo a maternidade 

e a gestante na proteção dos direitos sociais 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 

à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição.  

No amparo através da previdência social 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma 

de regime geral, de caráter contributivo e de filiação 

obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 

 I - .... 

II - proteção à maternidade, especialmente à 

gestante;  

E na assistência social de uma forma ainda mais abrangente 

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

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 

social, e tem por objetivos: 

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice; 
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II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

Está claro que estamos nos referindo a fases da vida onde a autonomia é 

reduzida ou nula. Não há biologicamente nenhuma outra forma de ser diferente. 

Por mais que uma criança, apresente desejos próprios e preferências 

particulares, estas não trazem consigo a maturidade psicológica e social 

necessária para o seu melhor proveito, necessitando de cuidados para atender 

as suas dependências físicas e de formação psicossocial. 

Quanto ao idoso, o Estado se manifesta através de leis e políticas públicas 

na busca de assegurar “às pessoas idosas” os termos e princípios 

constitucionais como o estabelecido dentro das determinações de assistência 

social: 

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

necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social, e tem por objetivos: 

V - a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 

que comprovem não possuir meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei. 

Essa assistência determinada na Constituição, é extremamente 

controversa quanto à sua aplicação, uma vez que obriga a definições e 

interpretações distantes dos beneficiários da assistência.  Trata-se de uma 

promessa de alcance imprevisto, dependendo das interpretações apresentadas 

e dentro de um quadro que pode ser imutável, se o texto desta garantia 

constitucional for considerado como um direito fundamental, afastando do 

legislador ordinário e até mesmo da possibilidade de reforma constitucional pelo 

amparo do art. 60,§ 4º, IV da Constituição.  

A Constituição reserva um capítulo dentro da ordem social, voltado para 

a família, a criança, o adolescente, o jovem e o idoso conforme se verifica: 
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Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os 

filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e 

amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de 

amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação 

na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 

garantindo-lhes o direito à vida. 

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados 

preferencialmente em seus lares. 

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a 

gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 

Depreende-se do artigo 229 o princípio da solidariedade, onde o dever 

inicialmente parental, envolve a criação e educação dos filhos menores e destes 

quando maiores, nos cuidados e amparo aos pais na velhice, assim definida a 

partir dos sessenta anos, e nas situações de hipossuficiência. No artigo 230, o 

cuidado ao idoso se estende alcançando toda a sociedade e o Estado. 

Reforçando a dignidade do idoso, a preocupação do constituinte alcança 

a mobilidade para permitir maior participação na comunidade.  

No outro extremo da vida, quando a independência do homem se fragiliza 

atingindo um nível caracterizado pela clara dificuldade em acompanhar, de uma 

forma geral, o ritmo normal do ser humano nas suas atividades, apresentando 

restrições, tanto no deslocamento no seu ambiente social, como nos seus 

afazeres cotidianos, características normais do passar dos anos, chegando a 

necessidade de um cuidado parcial ou total de terceiros, a dignidade da pessoa 

humana, agora na velhice, deve  ser protegida, mais ainda, quando se acresce 

à perda da independência, a perda da autonomia devido a patologias crônicas e 

deficiência mental, e é assim que o constituinte fez constar a preferência para o 

amparo, os seus lares, no seio da família, para que o idoso não fique a própria 

sorte nesta fase de vulnerabilidade, devolvendo os filhos, dentro do princípio da 

solidariedade, o amparo recebido dos pais, quando na infância estiveram 



36 
 

dependentes e sem autonomia sob a proteção e cuidados destes. Durante a 

vida, ao tecer os fios dos laços da existência, os círculos da vida familiar podem 

ao final não estarem em condições de oferecer o amparo natural, exigindo o texto 

constitucional a participação da sociedade e do Estado, com a apresentação de 

políticas públicas adequadas para o atendimento do bem-estar e garantia da vida 

do idoso. O legislador ordinário deve estar acompanhando o ritmo da evolução 

social e apresentando formulações infraconstitucionais adequada para a 

manutenção das propostas imperativas da Constituição. 

 

2.3 - LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 

Para a execução dos preceitos constitucionais, toda uma rede legal foi 

tecida para a sua concretização. 

   A população idosa no Brasil na segunda metade do século 

passado cresceu de forma volumosa, trazendo para a sociedade um contingente 

de pessoas idosas apresentando um novo questionamento com relação à 

velhice.  Durante a primeira metade do século 20 a expectativa de vida não 

ultrapassava, segundo dados do IBGE, a 34 anos em 1910.  Alcançar a velhice, 

vencer o tempo, traziam condições angustiantes.  As pessoas que tinham posses 

ou certo conforto financeiro ou econômico usufruíam destas condições e se 

recolhiam à família e nela permaneciam até a morte.  Aqueles, porém que 

durante a sua vida não alcançaram uma situação confortável, recebiam a tutela 

da família, naquilo que ela tinha condições para oferecer, se é que tinha 

condições para tal.  O idoso, transformava-se desta forma em um inconveniente 

que com a sua fragilidade e vulnerabilidade apresentava um ônus a mais a ser 

suportado pelos familiares. Aguardando a morte esses idosos, permaneciam em 

seus aposentos, com pequena ou nenhuma participação na vida familiar. 

Desgastados pela vida e agora sendo somente um peso, contavam 

apenas com o respeito e a consideração dos membros da família e da sociedade 

para continuação da sua vida com a dignidade que esse grupo lhe permitia ter. 

“Não se tratava de um sujeito de direito”. 
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O Código Civil sancionado pela lei 3071 de 01/01/1916, em nenhum 

momento trata sobre a velhice, o velho ou a pessoa idosa, sendo que somente 

em 1993 é que foi incluído o parágrafo único ao artigo 399 do Código Civil que 

trata do dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade 

se estes ficarem sem condições de prover o próprio sustento, principalmente 

quando se despojaram de bens em favor da prole. Essa obrigação cabia aos 

filhos maiores e capazes com a condição irrenunciável de assisti-los e alimentá-

los até o final de suas vidas. 

No século passado, no início dos anos 20, fortaleceram ideias que 

geravam garantias de direitos aos trabalhadores no sentido de atender, nas 

condições adversas provocadas pelas péssimas condições de trabalho, as 

necessidades assistenciais e de seguridade. Em 24 de janeiro de 1923, foi 

sancionado pelo Congresso Nacional o decreto lei nº 4682 de 24/01/1923, 

conhecido como “lei Eloy Chaves”, sendo a primeira norma legal no Brasil a 

instituir a Previdência Social, por meio da qual foram criadas as CAP - Caixas de 

Aposentadorias e Pensões em nível nacional. Inicialmente essa ideia surge nas 

empresas ferroviárias, alcançando posteriormente as demais áreas de trabalho 

urbano. 

As premissas deste decreto buscavam alcançar benefícios de 

aposentadoria por invalidez, por tempo de serviço, pensão por morte e 

assistência médica. Voltado inicialmente para os empregados de construção e 

manutenção das estradas de ferro existentes à época e seus familiares que 

passaram a ter direito a assistência médica, remédios e medicamentos a um 

custo diferenciado, aposentadoria e pensões. Este Decreto utilizou em sua 

proposta, dois princípios universais dos sistemas previdenciários, baseados no 

caráter contributivo dos participantes e observando os limites de idade, adotando 

como fontes geradoras de valores o Estado, os trabalhadores e as empresas 

aposentadorias, pensões dos dependentes dos trabalhadores e redução do valor 

pago nos medicamentos. 

É interessante observar que já naquela época, quando ainda tínhamos 

expectativa de vida em torno de 35 anos – 1910 / 33,4 anos, 1920 / 34,5 anos, 
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1930 / 36,5 anos – o artigo 12 item c, deste Decreto lei estabelecia condições 

diferenciadas para trabalhador ou empregado com 60 anos ou mais. 

Art. 12. A aposentadoria ordinaria de que trata o artigo antecedente 

compete: 

a) completa, ao empregado ou operario que tenha prestado, 

pelo menos, 30 annos de serviço e tenha 50 annos de idade; 

b) com 25 % de reducção, ao empregado ou operario que, 

tendo prestado 30 annos de serviço, tenha menos de 50 annos 

de idade; 

c) com tantos trinta avos quantos forem os annos de serviço 

até o maximo de 30, ao empregado ou operario que, tendo 60 

ou mais annos de idade, tenha prestado 25 ou mais, até 30 

annos de serviço.  

 

Em uma época onde alcançar a velhice era estar aguardando a morte, 

onde se atingia uma condição de previsão de morte, nada mais havendo a fazer 

para as pessoas que entrassem na fase do envelhecimento. Encerrada a sua 

condição de trabalho tendo em vista os efeitos naturais da idade, nada mais 

restava a essas pessoas além da espera da morte, preferencialmente no seio da 

família e sob a proteção desta. 

 

2.3.1 - Assembleia Mundial Sobre o Envelhecimento 

Na década de 80 a ONU - Organização das Nações Unidas, colocou em 

agenda, assembleias mundiais com o intuito de gerar nos governos a 

preocupação com o rápido envelhecimento das populações.  E foi no ano de 

1982 que foi realizada a primeira Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento 

em Viena, transformando-se no marco inicial para o estabelecimento de uma 

agenda internacional de Políticas Públicas para o envelhecimento, apresentando 

uma série de recomendações para melhorar as condições de vida das pessoas 

mais idosas, estabelecendo a definição de pessoa idosa como sendo aquela que 



39 
 

em países em desenvolvimento alcançasse 60 anos ou mais, e nos países 

desenvolvidos a partir dos 65 anos. 

Na Constituição Federal de 1988, foram assegurados aos idosos novos 

direitos e definidos deveres às famílias, sociedade e ao Estado com relação ao 

amparo e proteção do idoso.  

O rápido crescimento populacional, que já nos anos 70  ultrapassavam os 

90 milhões de habitantes  ( quem viveu nessa época se recorda  da música 

cantada por ocasião do tricampeonato mundial de futebol em 1970; " 90 milhões 

em ação, pra frente Brasil, salve a seleção"), e o aumento da expectativa de vida 

que já ultrapassava, nesta ocasião, os 60 anos de idade, sinalizando para uma 

velhice  mais longeva, com mais saúde em função do desenvolvimento da 

ciência, criando um novo grupo constituído por pessoas  de mais idade e com 

capacidade para permanecer de forma ativa no seio da sociedade. 

A nossa Constituição Federal de 1988 no seu artigo 203 trata da 

assistência social que será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à Seguridade Social, tendo por objetivos a 

proteção a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice, o 

amparo as crianças e adolescentes carente a promoção da Integração ao 

mercado trabalho, habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência e a promoção de sua integração à Vida comunitária, além de a 

garantia de um salário mínimo de benefício mensal a pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou tê-la provida por sua família. 

De forma diferente da Previdência Social, que é organizada sob a forma 

de regime geral, apresentando um caráter contributivo e de filiação obrigatória, 

a Assistência Social, buscando contemplar em seu texto as aspirações 

democráticas da década de 80, destacando-se dentre elas o que foi  apresentado  

dentro dos princípios fundamentais, no artigo terceiro,  item III da Constituição 

Federal de 1988 que determina a ação de erradicar a pobreza e a marginalização 

e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Desta forma, esta Constituição 

inova apresentando uma política de assistência social, assumindo 

definitivamente o poder público a responsabilidade, funções e atribuições que 
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anteriormente eram atendidas por entidades privadas enquanto o Estado 

permanecia como órgão consultivo com a função de subsidiar as entidades 

privadas de assistência social através da concessão de auxílios e subvenções, 

sem relacionar-se diretamente como os pobres. O espírito da condição social 

que embasa este princípio da Constituição de 1988, busca eliminar da sociedade 

a pobreza, amparando os hipossuficientes, com a prestação de uma assistência 

social que venha resgatar a dignidade destas pessoas, permitindo as suas 

participações com inclusão social e desenvolvimento da sua cidadania. 

A cidadania somente se completa com a inclusão social, uma vez que sua 

característica dentro do estado democrático está na condição do seu detentor 

participar da organização e direção das ações da comunidade, tornando-se autor 

dos caminhos que irão delinear o ordenamento jurídico 

. 

2.3.2 - Lei Orgânica da Assistência Social 

Dentro deste quadro, para atendimento do texto constitucional, em 7 de 

Dezembro de 1993, cinco anos após a promulgação da Constituição de 1988,foi 

sancionada a Lei número 8742 conhecida como Lei Orgânica de Assistência 

Social - LOAS, que define Assistência Social como um direito do cidadão e dever 

do Estado, sendo uma política de Seguridade Social não contributiva, que prove 

os mínimos sociais e que é realizada através de um conjunto integrado de ações 

de iniciativa pública da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas. Em consonância com art. 203 da Constituição Federal de 1988, reafirma 

os objetivos da Assistência Social e acrescenta aos princípios constitucionais 

outros, que se aplicam diretamente aos propósitos desta lei, que deverá reger-

se pela supremacia do atendimento às necessidades sociais em detrimento das 

exigidas pela rentabilidade econômica. Universaliza os direitos sociais para 

permitir que os destinatários da ação da assistência social sejam alcançados 

pelas demais políticas públicas. Vedando-se qualquer comprovação vexatória de 

necessidade, é princípio, o respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e 

ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência 

familiar e comunitária. Igualdade no acesso ao atendimento, sem discriminação 

de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e 
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rurais e buscando a divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e 

projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e 

dos critérios para a sua concessão. 

A LOAS -  Lei Orgânica da Assistência Social instituiu o Conselho 

Nacional de Assistência Social, - CNAS, órgão superior de deliberação colegiada 

vinculado a estrutura do órgão de administração pública federal responsável pela 

coordenação da Política Nacional de Assistência Social e extinguiu o antigo 

Conselho Nacional de Serviço Social - CNSS.  

  O benefício de Prestação Continuada, é a garantia de um salário-mínimo 

mensal a pessoa com deficiência e ao idoso com 70 anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la 

provida por sua família.  Este texto em 2011 recebeu uma nova redação dada 

pela lei 12435 de 2011, alterando a idade de 70 anos para 65 anos ou mais.    

Acrescenta também no seu artigo 22, os Benefícios Eventuais que se 

caracterizam pelas provisões suplementares e provisórias que integram 

organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS   e 

são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, 

situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.  

Com relação a família, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 

com deficiência ou idosa aquela cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 

(um quarto) do salário mínimo.  Também estabelece que este benefício não pode 

ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade 

Social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial 

de natureza indenizatória inclusive o microempreendedor.  A condição de 

acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do 

Idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. 

 

2.3.3 - Política Nacional do Idoso 

No entanto foi somente em 1994 que o governo brasileiro pressionado por 

organismos internacionais e também por comissões de idosos e por 

mobilizações de grupos em defesa e promoção do bem-estar do cidadão idoso, 
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que o governo brasileiro estabeleceu o Programa Nacional do Idoso através da 

lei 8842 de 4 de janeiro de 1994 e que foi regulada pelo decreto de número 1948 

de 13 de julho de 1996. 

Apesar de inserido na Constituição, o idoso como sujeito de direito, para 

exercer a sua cidadania, como parte significativa e crescente dentro da 

sociedade, necessitando de algo mais contundente, encontrou no Programa 

Nacional do Idoso, direitos especiais e específicos, que dada a natureza da 

população que envelhece e que agora longeva e ativa, tem que ter assegurada 

a sua participação na organização, administração e desenvolvimento da 

sociedade, garantindo o seu espaço, exercendo a sua cidadania como ente 

integrante da comunidade, pleno de direitos e deveres, atuante e responsável  

pelos rumos  e caminhos que a  que a sociedade na qual está inserido deverá 

tomar. A necessidade da reorganização do estado democrático de direito através 

dessas regulamentações que vão definir direitos e obrigações,  atendendo a 

esse contingente de pessoas  que agora se apresenta na sociedade,  com 

Independência e autonomia,  buscando qualidade de vida e não mais 

simplesmente aguardando a morte nos seus aposentos, buscando fazer aquilo 

que gosta, alcançar agora com maior maturidade psicológica, social e intelectual 

participar de uma forma, talvez mais produtiva e equilibrada, no estabelecimento 

de valores éticos e morais, enfim participando de forma produtiva dentro da 

sociedade e preenchendo as suas vidas individualmente e particularmente com 

ações que justifiquem estar vivo 

A mudança neste comportamento dos mais idosos não é recebida pela 

outra parcela da sociedade de uma forma tão espontânea e natural, e o 

entendimento dessa nova fase da vida, pelos demais, não alcança a plenitude, 

não tem de forma completa o alcance como o proporcionado pela vivência 

efetiva, permitindo que conceitos antigos possibilitem julgamentos e 

qualificações pré-estabelecidos aos idosos em função das suas novas 

participações na sociedade. Exemplificando; ainda na segunda metade  do 

século passado, quando dentro do nosso código civil não existia a figura do 

divórcio,  não era incomum a mulher desquitada passar o restante da sua vida 

sem nenhum outro relacionamento afetivo,  da mesma forma com aquelas que 

se tornaram viúvas. Esses relacionamentos, quando existiam, eram cercados de 
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conceitos éticos e morais que não os aprovavam, que obrigavam essas pessoas 

manterem uma luta dentro do seu grupo social ou se isolar. O idoso que como 

anteriormente deveria estar esperando pela morte, não tinha direito de 

frequentar bailes, dançar, participar de atividades sociais, na época, próprias e 

exclusivas de jovens. Esses idosos sofriam as penalidades sociais próprias dos 

conceitos da época. Embora dentro da legalidade, as sanções sociais 

alcançavam não somente ao idoso individualmente, mas também a todos 

aqueles que faziam parte do seu círculo familiar, transformando de forma 

insustentável a sua permanência na comunidade. 

No final do século 20, apesar de todas as alterações, mudanças sociais e 

comportamentais que a nossa sociedade experimentava pela importação de 

novos conceitos e experiências externas, bem como por aquilo que se 

desenvolvia dentro do nosso próprio meio social, em meio a uma economia 

desastrosa com seus reflexos nas relações entre as pessoas, o cidadão idoso 

carregava e carrega ainda, estigmas de difícil supressão dentro do consciente 

social, que o tornavam dentro da sociedade, uma pessoa com restrições para o 

exercício de determinadas funções assim como inadequada para a participação 

em determinadas atividades e manifestações sociais. Dentro da sociedade, 

visões destorcidas e contextos preconceituosos são aplicados aos idosos, de um 

lado infantilizando-os, tratando-os genericamente como "aquele Senhorzinho", 

reservando-lhes tarefas de menor importância e de outro, quando não couber 

essa qualificação, uma vez que o seu comportamento é muito ativo e dinâmico 

ou a sua postura, de forma geral é incompatível com essa imagem, sendo uma 

pessoa que desenvolve uma série de atividades, mesmo que sejam aquelas que 

realizou durante toda a sua vida, porém fora daquelas consideradas apropriadas 

aos velhos, ainda assim será estigmatizado. 

Dentro deste contexto é necessário muito mais além do que simplesmente 

o respeito e as considerações devidas no tratamento com os mais velhos para 

estabelecer e permitir, nas relações com o idoso, a sua participação e o pleno 

exercício da sua cidadania. Dentro de uma realidade na qual observamos um 

crescimento populacional intenso, diferenças e miscigenação de culturas, se 

torna necessário o estabelecimento de normas que definam direitos e deveres 

com relação a essa parcela da sociedade. 
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O nosso governo, na época presidido por Fernando Collor, sofreu 

pressões internacionais que exigiam a participação do Brasil, no sentido de 

assegurar a figura cidadã do idoso, o que foi alcançado no governo do Presidente 

Itamar Franco com a aprovação da lei 8842 de 4 de janeiro de 1994, que dispõe 

sobre a Política Nacional do Idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso, além de 

outras providências. Essa política nacional do idoso busca assegurar os direitos 

sociais que são necessários para a plena cidadania e cria condições para 

promover a autonomia do idoso, sua integração e participação efetiva na 

sociedade. 

Regendo-se pelos princípios nos quais é dever da família, da sociedade 

e do Estado, assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantido a sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à 

vida. Outro princípio é aquele que diz respeito ao processo de envelhecimento e 

a sua importância a sociedade em geral devendo ser objeto de conhecimento e 

informação para todos de forma que o idoso não venha a sofrer discriminação 

de qualquer natureza,  sendo o principal agente e destinatário das 

transformações que vierem a ser efetivados através desta política, devendo o 

poder público e a sociedade em geral observar na aplicação desta lei as 

diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente as contradições 

entre o meio rural e urbano. 

A Política Nacional do Idoso tem como uma das diretrizes estabelecidas 

no seu artigo 4º a viabilização de formas alternativas de participação, ocupação 

e convívio do idoso, de maneira a proporcionar a sua integração às demais 

gerações, sendo claro que para alcançar essa diretriz, devem ser desenvolvidas 

fórmulas que sejam adequadas aos envolvidos, evitando-se o desenrolar de 

situações que sejam constrangedoras, inadequadas e venham retirar a 

dignidade do idoso ou fragilizar a sua imagem. 

Promover a participação do idoso através de suas organizações 

representativas, na formulação implementação e avaliação das políticas, planos, 

programas e projetos a serem desenvolvidos. Priorizar o atendimento do idoso 

dentro das suas famílias em detrimento do atendimento asilar, exceto em casos 

que por falta de condições não possam ser realizados. Desenvolver a 

capacitação e reciclagem dos recursos humanos na área da geriatria e 



45 
 

gerontologia e na prestação de serviços. Implementar sistemas de informação, 

estabelecer mecanismo que favoreçam a divulgação das informações de caráter 

educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento, desenvolver e 

promover o apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas ao 

envelhecimento. Priorizar o atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados 

prestadores de serviço quando desabrigado e sem família. É vedada a 

permanência de portadores de doenças que necessitem de assistência médica 

ou de enfermagem permanente em instituições asilares de caráter social. 

Dentro das ações governamentais são competências dos órgãos e 

entidades públicas na implementação da política nacional do idoso, ações na 

área de promoção e assistência social, na área da saúde, na área da educação, 

na área de trabalho e previdência social, na área da habitação e urbanismo, na 

área de Justiça e na área de cultura esporte e lazer. Ainda dentro das 

competências dos órgãos e entidades públicos e de forma a deixar claro que o 

idoso enquanto com autonomia e lucidez é plenamente suficiente para reger a 

sua vida e os seus interesses, no parágrafo primeiro do artigo 10 desta lei da 

política nacional do idoso, que trata das ações governamentais fica estabelecido 

que é assegurado ao idoso o direito de dispor dos seus bens, proventos, pensões 

e benefícios, salvo nos casos de incapacidade judicialmente comprovada, e 

nestes casos, para gerir seus bens, conforme o parágrafo segundo, ser-lhe-á 

nomeado Curador especial em juízo. E para encerrar o item das ações 

governamentais, fica claro que denunciar a autoridade competente, qualquer 

forma de negligência ou desrespeito ao idoso é um dever de todo cidadão. 

A política nacional do idoso foi regulada pelo decreto número 1948 de 13 

de julho de 1996, que estabelece a competência e os órgãos e entidades 

públicas responsáveis pela sua implementação, apresentando também algumas 

definições importantes para o entendimento dos textos legais: 

Entende-se por modalidade asilar o atendimento, em regime de internato, 

ao idoso sem vínculo familiar ou sem condições de prover à própria subsistência 

de modo a satisfazer as suas necessidades de moradia, alimentação, saúde e 

convivência social 
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Observando que a assistência na modalidade asilar ocorre no caso da 

inexistência do grupo familiar, abandono, carência de recursos financeiros 

próprios ou da própria família. 

Entende-se por modalidade não-asilar de atendimento: 

         I - Centro de Convivência: local destinado à permanência diurna do idoso, 

onde são desenvolvidas atividades físicas, laborativas, recreativas, culturais, 

associativas e de educação para a cidadania; 

        II - Centro de Cuidados Diurno: Hospital-Dia e Centro-Dia - local destinado 

à permanência diurna do idoso dependente ou que possua deficiência 

temporária e necessite de assistência médica ou de assistência multiprofissional; 

        III - Casa-Lar: residência, em sistema participativo, cedida por instituições 

públicas ou privadas, destinada a idosos detentores de renda insuficiente para 

sua manutenção e sem família; 

        IV - Oficina Abrigada de Trabalho: local destinado ao desenvolvimento, pelo 

idoso, de atividades produtivas, proporcionando-lhe oportunidade de elevar sua 

renda, sendo regida por normas específicas; 

        V - Atendimento domiciliar: é o serviço prestado ao idoso que vive só e seja 

dependente, a fim de suprir as suas necessidades da vida diária. Esse serviço é 

prestado em seu próprio lar, por profissionais da área de saúde ou por pessoas 

da própria comunidade; 

        VI - Outras formas de atendimento: iniciativas surgidas na própria 

comunidade, que visem à promoção e à integração da pessoa idosa na família 

e na sociedade. 

O estabelecimento da política nacional do idoso e a sua regulamentação 

em 1996, determinam um avanço no entendimento e a geração de direitos aos 

idosos, porém a eficácia na prática destas normas estava longe do que fora 

proposto.  Muito embora grupos de idosos, Conselhos de idosos e organizações 

públicas e privadas se movimentassem se em favor dos direitos dos idosos, nada 

havia que pudesse constranger aquele que não observasse as normas legais já 

estabelecidas.  Persistia a necessidade de uma norma mais contundente, com 

determinações expressas e sanções para aqueles que não cumprissem a lei. 



47 
 

2.3.4 -  O Estatuto do Idoso 

De forma preambular é importante que façamos uma observação, 

distinguindo o conceito jurídico de um princípio e o de uma norma ou regra 

jurídica. Os princípios estabelecem conceitos que vão ser aplicados na 

interpretação das regras, assim, irradiando sobre as regras, os princípios vão 

além destas ocupando todo o entendimento dentro de um contexto legal. O 

princípio direciona a aplicação de uma regra, atualizando-a e tornando viável a 

sua aplicação mesmo que as modificações sociais a tenham desatualizado. As 

leis ao serem elaboradas nem sempre conseguem alcançar a totalidade do 

assunto a ser normatizado. Os diferentes fatos e a diversidade nas relações 

humanas dificultam a formulação de um texto legal que venha envolver todas as 

possíveis situações.  Os princípios desta forma permitem ao jurista a aplicação 

adequada da norma jurídica. Por exemplo: se em um determinado balcão de 

atendimento, tivermos várias pessoas que chegaram o mesmo tempo; em 

atenção ao princípio da prioridade do Idoso este terá o atendimento prioritário.   

 A proteção ao idoso de forma infraconstitucional, foi estabelecida com a 

lei federal 8842 de 1994 que foi decretada e sancionada com a finalidade de 

assegurar os direitos sociais do idoso criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.  Esta lei que 

estabelece a política nacional do idoso, considera para todos os efeitos, idoso a 

pessoa maior de 60 anos de idade e apresenta os seguintes princípios:  

Art. 3° A política nacional do idoso reger-se-á pelos 

seguintes princípios: 

I - A família, a sociedade e o estado têm o dever de 

assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, 

garantindo sua participação na comunidade, defendendo 

sua dignidade, bem-estar e o direito à vida; 

II -  O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade 

em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação 

para todos; 
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III - O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer 

natureza; 

IV -  O idoso deve ser o principal agente e o destinatário das 

transformações a serem efetivadas através desta política; 

V - As diferenças econômicas, sociais, regionais e, 

particularmente, as contradições entre o meio rural e o 

urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes 

públicos e pela sociedade em geral, na aplicação desta lei. 

 

PRIMEIRO DE OUTUBRO -  DIA DO IDOSO 

Através da lei 11433 de 28 de dezembro de 2006 foi instituído o dia 

nacional do idoso a ser celebrado no dia primeiro de outubro de cada ano, 

acrescentando por seu parágrafo único, que os órgãos públicos responsáveis 

pela coordenação e implementação da política nacional do Idoso, ficam 

incumbidos de promover a realização e divulgação de eventos que valorizem a 

pessoa do idoso na sociedade. 

Até essa data no Brasil o Dia do Idoso era comemorado no dia 27 de 

setembro, data que foi instituída pelo senado federal em 1999. No dia primeiro 

de outubro de 2003, foi aprovada a Lei número 10.741, que tornou vigente o 

Estatuto do Idoso. Por este fato, foi em 2006 criada a lei que modifica a 

celebração do dia nacional do idoso. 

Com a criação do Estatuto do Idoso, o Brasil passou a incorporar à sua 

jurisprudência, resoluções de organizações internacionais como a Organização 

das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

incorporando também outros princípios. 

O idoso 

O Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados as 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. 

Direitos do Idoso 
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Refletindo toda a legislação anterior, inclusive os princípios e 

determinações constitucionais, estabelece que o idoso goza de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de 

que trata o Estatuto do Idoso assegurando por lei, ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, para a preservação de sua saúde física e mental e 

seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade. 

Estabelece a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 

poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 

direito à vida, a saúde, a liberdade, a dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária. 

Princípios no direito do idoso 

Além do princípio da proteção integral encontramos o  princípio da garantia de 

prioridade do idoso que estende-se ao atendimento preferencial imediato e 

individualizado; preferência nas formulações e na execução de políticas sociais 

públicas específicas; destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção ao idoso; Viabilização de formas alternativas de 

participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações; priorização 

do atendimento do Idoso por sua família, em detrimento do atendimento asilar, 

exceto dos que não a possui ou careçam de condições de manutenção da 

própria sobrevivência; capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas 

áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos; 

estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de 

caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento; 

garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais, e 

a partir de 2008, prioridade no recebimento da restituição do Imposto de renda. 

O cidadão idoso,  assim qualificado por ter idade cronológica igual ou 

superior a 60 anos,  detém todos os direitos daqueles que não o são, e enquanto  

na plenitude da sua independência e autonomia, na prática em nada se 

diferenciam dos demais cidadãos,  no entanto, existe uma enorme parcela de 

pessoas dentro do grupo de idosos que realmente necessitam de maior atenção  

e deferência, embora  mantenho autonomia e independência, porém, pela 
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inevitável ação do tempo já não são portadores da mesma vitalidade e 

disposição física, merecendo desta forma o respeito e consideração dos demais,  

que se culturalmente não for oferecida, o deverá ser por força normativa, e nesta 

direção já estão sendo apresentados projetos de lei, que deverão estabelecer 

diferenças de prioridades nos atendimentos das pessoas idosas em faixas 

etárias compreendidas entre aquelas com idade  de 60 a 79 anos, e as com 

idade a partir de 80 anos.   A defesa dos direitos do idoso, principalmente nos 

casos de maior vulnerabilidade deve ser estabelecida de forma concreta para 

garantir a sua participação dentro da sociedade com liberdade e dignidade. A 

dignidade da pessoa humana irradiada do texto constitucional é princípio 

presente e largamente difundido em todo entendimento de proteção ao idoso. 

Assim, a lei 10.741/2003, estabelece que nenhum idoso será objeto de qualquer 

tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo 

atentado a seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.  

Acresce ainda, como dever de todos, prevenir ameaça ou violação aos direitos 

do idoso. Os princípios adotados por esta lei existem amplamente, de forma a 

tornarem obrigatória a observação de todas as normas de prevenção, 

independentes de estarem ou não contidas no estatuto do idoso, 

responsabilizando a pessoa física ou jurídica nos termos da lei pela sua 

inobservância, sendo que, todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade 

competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou 

de que tenha conhecimento. 

A aplicação do princípio constitucional da dignidade humana, e os 

princípios da proteção integral e da garantia de prioridade do idoso, nos permite 

estabelecer uma somatória que define o entendimento de toda norma referente 

à proteção do idoso, dentro de um princípio da aplicação daquilo que for do 

melhor interesse do idoso. Essa apreciação depreende da proteção necessária 

àquele que é vulnerável, como também os adolescentes e crianças, que de 

forma social e biológica necessitam da interferência protecionista para permitir a 

sua defesa e inserção na sociedade. 

Os direitos fundamentais no Estatuto do Idoso 

O estatuto do idoso estabelece como direitos fundamentais o direito à 

vida, à liberdade, ao respeito e a dignidade, aos alimentos, ao direito à saúde, a 
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educação, cultura esporte e lazer, da profissionalização e do trabalho, da 

Previdência Social, da Assistência Social, da habitação e do transporte. 

Direito à vida 

O direito à vida e, portanto, ao envelhecimento é personalíssimo, 

constituindo-se um direito social, obrigando o Estado, a garantir a pessoa idosa 

a proteção à vida e a saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas, 

que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.  O 

idoso tem o direito de viver de forma saudável que devem ser alcançadas através 

de um conjunto de práticas e procedimentos desenvolvidas pelo poder público 

que busquem permitir o envelhecimento com dignidade. 

Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 

Como pessoa humana e sujeito de direito civis, políticos, individuais e 

sociais, conforme determina a Constituição, o idoso deve ter assegurada  a 

liberdade  compreendendo  esta, dentre outras e ressalvadas as restrições 

legais, a faculdade de ir,  vir  e estar nos logradouros públicos e espaços 

comunitários,  expressar suas opiniões,  crenças  culto religioso, a prática de 

esporte de diversões, a participação na vida familiar e comunitária,  bem como 

na forma da lei, a participação na vida pública com a faculdade de buscar refúgio 

auxílio e orientação. 

O direito ao respeito está na inviolabilidade da integridade física, psíquica 

e moral abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, 

preservação de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais, 

constituindo-se dever de todos zelar pela sua dignidade colocando-o a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor. Mesmo em situação de debilidade e vulnerabilidade, enquanto 

existir e for mantida a autonomia do idoso, deve ser respeitada a sua vontade, 

mesmo que existam providências mais adequadas.  

Direito aos alimentos 

Com relação aos alimentos, de uma forma diferenciada do direito civil, que 

determina a obrigação da prestação de alimentos estabelecendo a sequência 

deste atendimento, do estatuto do idoso a obrigação alimentar é solidária, 
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podendo o idoso optar entre os prestadores.  Em caso da incapacidade destes 

prestadores em atender individualmente alimentação, poderão ser celebrados 

acordos entre os parentes, com a participação deu um Promotor de Justiça  ou 

Defensor Público, que você referendará, e passaram a ter efeito de título 

executivo extrajudicial nos termos da Lei processual civil.  O idoso que não 

possui meios de garantia o seu sustento e a sua alimentação então pouco 

encontra na sua família condições econômicas de provê-las, poderá ingressar 

em juízo buscando do poder público esse provimento no âmbito da Assistência 

Social.  

Direito a saúde 

Constitucionalmente a Seguridade Social compreende um conjunto 

Integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social competindo ao poder público, na forma da lei organizar a 

Seguridade Social. 

O direito fundamental à saúde além de fazer parte da proteção integral 

onde se busca a preservação da Saúde física e mental do idoso, tem um caráter 

prioritário uma vez que sem a saúde não se pode falar em desfrutar de uma vida 

com plenitude, tampouco exercer os demais direitos que se lhe são assegurados.  

Estando dentro da Seguridade Social a saúde é um direito de todos os cidadãos 

e de forma prioritária apresentada àqueles mais vulneráveis dentro da 

sociedade. É através do Sistema Único de Saúde - SUS, que lhe é garantido o 

acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, 

incluindo a atenção especial e integral às doenças que afetam preferencialmente 

os idosos, tais como as insuficiências cardíacas ou coronarianas, as 

insuficiências pulmonares ou neuropsiquiátricas.  

A prevenção e a manutenção da saúde do idoso em outros casos,serão 

efetivadas através do cadastramento da população idosa em base territorial, 

sendo que o atendimento geriátrico e gerontológico deverá ser feito em 

ambulatórios e em unidades geriátricas de referência, com pessoal 

especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social. 
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O atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que 

dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos 

que estejam abrigados e acolhidos por instituições públicas ou de qualquer outra 

natureza será realizada tanto em meio urbano como rural.  Devemos incluir, para 

redução de sequelas decorrentes do agravo da saúde,  os procedimentos de 

reabilitação que deverão ser orientados  pela geriatria e gerontologia social.  

Nesse sentido, incumbe ainda ao poder público, fornecer aos idosos, 

gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como 

próteses, e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação, 

sendo que os idosos portadores de deficiências ou com limitação incapacitante 

terão atendimento especializado nos termos da lei. 

O estatuto do idoso proíbe a discriminação do idoso nos planos de saúde 

que são praticadas pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.  

Desta forma mesmo nos casos de contratos assinados, anteriores a esta lei, que 

tenham sido firmados com esta possibilidade, deverão ser reformados, estando 

vedada esta prática. 

É assegurado ao idoso internado ou em observação, o direito a 

acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições 

adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério 

médico, cabendo ao profissional de saúde responsável pelo tratamento, 

conceder a autorização ou em caso negativo justificar por escrito. 

Ao idoso com autonomia, em pleno domínio de suas faculdades mentais  

é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado 

mais favorável, e no caso de não estar o idoso em condições de proceder a 

opção, esta será feita pelo curador no caso de idoso interditado ou pelos 

familiares,  quando não houver curador ou este não puder ser contatado em 

tempo hábil.  A opção referente ao tratamento de saúde somente será realizada 

pelo médico quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil 

para consulta a curador ou familiares, ou de outra forma, não existindo curador 

ou familiares conhecidos, sendo que neste caso o fato deverá ser comunicado 

ao Ministério Público.  
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As instituições, públicas ou privadas, que prestem serviço de saúde, 

deverão em casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra 

idosos, sendo assim considerada qualquer ação ou omissão praticada em local 

público ou privado, que venha causar morte, dano ou sofrimento físico ou 

psicológico, notificado de forma compulsória à Autoridade Sanitária, bem como 

serão obrigatoriamente comunicados por eles a  autoridade policial,  ou o 

Ministério Público,  ou o Conselho Municipal, Estadual ou Nacional do Idoso. (A 

redação atual do artigo do estatuto do idoso que trata dos casos de suspeita ou 

confirmação de violência praticada contra o idoso foi alterado pela lei 12461 

/2011, aplicando também, no que couber, a notificação compulsória, o disposto 

na lei 6259/75 que dispõe sobre a organização das ações de vigilância 

epidemiológica) 

Da educação, cultura, esporte e lazer 

O direito à educação, cultura, esporte, lazer e outros de natureza social, 

são contemplados no texto constitucional para todos os cidadãos 

independentemente de qualquer característica individual. Com relação ao idoso 

o direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e 

serviços que respeite a sua peculiar condição de idade, é enfatizado no Estatuto 

do Idoso,  de forma a demonstrar que diferentemente do conceito existente 

outrora, o idoso hoje é um cidadão  com idade cronológica acima de 60 anos,  

porém não mais recluso em seus aposentos, mas que permanece  com as 

mesmas características que já vinha mantendo na idade adulta, desenvolvendo 

uma vida ativa, ainda cheia de sonhos e perspectivas,  na busca de novos 

desafios, em constante reedição de si próprio e da vida, revendo seus conceitos 

e princípios, buscando continuar a aprender para somar à experiência e 

conhecimentos já adquiridos, de forma que as suas potencialidades sejam 

mantidas ou ampliadas continuando a gerar atos dentro do contexto social em 

que vive. 

É óbvio e sabido que o passar dos anos provoca alterações e diminuição 

de potencialidades físicas, acrescentando ao homem a diminuição de algumas 

capacidades, o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis provocando 

uma diminuição na independência que obrigam o Estado a intervir  de forma a 

permitir o atendimento do disposto na Constituição/1988.  Por este motivo esta 
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lei 10741/2003 determina que o poder público criar a oportunidades de acesso 

do idoso a educação, adequando currículos, metodologias e material didático 

aos programas educacionais a ele destinados, o que envolve conteúdos relativos 

às técnicas de comunicação, computação e de mais avanços tecnológicos, para 

que seja garantida a sua integração a vida moderna, buscando trazê-los para 

uma participação mais ampla dentro da sociedade,  especial nos atos e 

comemorações de caráter Cívico cultural, acrescentando  conhecimentos e 

vivências às demais gerações, no sentido de preservação da memória e da 

identidade culturais. 

Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão 

inseridos conteúdos direcionados ao processo de envelhecimento que provoque 

o rompimento com conceitos antigos, trazendo a luz uma nova realidade 

caracterizada pela presença e participação desses cidadãos longevos, 

eliminando os preconceitos, desenvolvendo o respeito e a valorização do idoso 

e trazendo mais conhecimentos sobre este aspecto da vida e que não se trata 

de uma doença ou uma epidemia, mas de um fato próprio da vida e que a todos 

alcançará. Aliás a única forma de não se tornar idoso é morrer antes. 

A participação do idoso deve ser incentivada e facilitada, dessa forma 

deve-se buscar alcançar esse propósito determinando, como assim é feito 

através desta lei, que em atividades culturais e de lazer sejam garantidos 

descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, 

esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais.  

Por outro lado, os meios de comunicação deverão manter espaços ou horários 

especiais voltados aos idosos, com finalidade informativa, educativa, artística e 

cultural e ao público sobre o processo de envelhecimento. 

Cabe ainda ao poder público apoiar a criação de Universidade aberta para 

as pessoas idosas e incentivar a publicação de livros e periódicos, de conteúdo 

e padrão editorial adequados ao idoso, que facilite a leitura, considerada a 

natural redução da capacidade visual. 

Da profissionalização e do trabalho 

O idoso tem como todos os cidadãos o direito ao exercício de atividade 

profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas.  Dessa 
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forma não há de haver em casos de admissão discriminação e a fixação de limite 

máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a 

natureza do cargo o exige, acrescentando-se nestes casos, que o primeiro 

critério de desempate em concursos públicos será a idade, dando-se preferência 

ao de idade mais elevada.  

O poder público criar a estimular a programas de profissionalização 

especializada para os idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades para 

atividades regulares e remuneradas.  Também com relação a programas que 

busquei a preparação dos trabalhadores para aposentadoria, como 

antecedência mínima de um ano, por meio de estimular novos projetos sociais, 

conforme seus interesses e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de 

cidadania, estimulando ainda, as empresas privadas para admissão de idosos 

ao trabalho  

Da Previdência Social 

A Previdência Social, de caráter contributivo, tem por fim assegurar aos 

seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de 

incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, 

encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam 

economicamente. Regendo-se pelos princípios e objetivos referentes, entre 

outros, a universalidade de participação nos planos previdenciários e 

uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais, não é naturalmente assistencialista, desta forma a conjugação entre 

pessoa idosa e aposentadoria ou quaisquer outros benefícios previdenciários 

somente se caracterizam com a efetiva contribuição do participante.  

Os benefícios de aposentadoria e pensão do regime da Previdência Social 

observarão, na sua concessão, critérios de cálculo que preserve o valor real do 

salário sobre os quais incidirão contribuição, nos termos da legislação vigente.  

Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados na mesma data de 

reajuste do salário mínimo, proporcionalmente de acordo com as respectivas 

datas de início ou do seu último reajustamento, com base em percentual definido 

em regulamento, observados critérios vigentes estabelecidos em lei em que 

dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social. 
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A aposentadoria não está diretamente ligada ao idoso.  Ser aposentado, 

pelo menos até os dias de hoje, não significa ser idoso.  A Previdência Social 

tem normas que dispõem sobre a aposentadoria, de forma que os beneficiários 

deverão estar participando e mantendo-se dentro das condições exigidas para 

os respectivos benefícios. 

A perda da condição de segurado não será considerada para a concessão 

da aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com no mínimo o tempo 

de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data de 

requerimento do benefício, que atualmente corresponde 180 contribuições (15 

anos). 

Uma pessoa idosa com idade superior a 65 anos, que nunca tenha 

contribuído para a Previdência Social, não terá direito a uma aposentadoria, 

porém poderá fazer jus a um benefício assistencial. Este benefício está previsto 

no artigo 203 V da Constituição Federal e que permitirá o recebimento de uma 

importância mensal para o idoso que puder comprovar que não tem condições 

de se sustentar ou ser mantido pela sua família 

O pagamento das parcelas relativas a benefícios, efetuado com atraso por 

responsabilidade da Previdência Social, será atualizado pelo mesmo índice 

utilizado para os reajustamentos dos benefícios do Regime Geral de Previdência 

Social, verificado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido 

pago e o mês do efetivo pagamento. A data-base dos aposentados e 

pensionistas foi estabelecida para 01 de maio, dia mundial do trabalho. 

 

Da Assistência Social 

Constitucionalmente a Seguridade Social compreende um conjunto 

Integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social competindo ao poder público, na forma da lei organizar a 

Seguridade Social. 

A Constituição Federal determina que a Assistência Social será prestada 

a quem dela necessitar independentemente de contribuição à Seguridade Social, 
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e tem por objetivos a proteção à família, a maternidade, a infância, à 

adolescência e a velhice, buscando amparar as crianças e adolescentes 

carentes, promovendo a promoção e integração ao mercado de trabalho. Caberá 

ao poder público a responsabilidade e as ações pela habilitação e reabilitação 

das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração a vida 

comunitária. Fica assegurado também, pelo artigo 203 da Constituição Federal, 

a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família conforme dispuser a lei. 

Os princípios e diretrizes previstas na Lei Orgânica da Assistência Social, 

na Política Nacional do idoso, no Sistema Único de Saúde e nas demais normas 

pertinentes, orientarão a assistência social que será prestada aos idosos. 

O idoso com idade a partir dos 65 anos tem direito ao Benefício de 

Prestação Continuada no caso de não possuírem meios para prover a sua 

subsistência, nem de tê-la provida por sua família, consistindo no benefício 

mensal de um salário mínimo mensal, nos termos da Lei Orgânica da Assistência 

Social - LOAS. 

  O Estatuto do Idoso estabelece a idade de 60 anos como mínima para 

definir a pessoa idosa, no entanto, o regulamento que dispõe sobre o Benefício 

de Prestação Continuada (decreto 6214/2007), define que para fins de 

reconhecimento do direito ao benefício, considera-se idoso aquele com idade de 

65 anos ou mais e estabelece ainda, que família incapaz de prover a manutenção 

da pessoa com deficiência ou do idoso é aquela cuja renda mensal bruta familiar 

dividida pelo número de seus integrantes seja inferior a um quarto do salário 

mínimo. 

Com referência a este benefício, qualquer outro já concedido a qualquer 

membro da família não será computado para fins de cálculo da renda familiar per 

capita. 

Em casos de maior fragilidade do idoso que esteja nestas condições e 

para a sua maior proteção, todas as entidades de longa permanência ou casa-

lar são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa 

abrigada, ou com quem a represente legalmente se a pessoa idosa for incapaz. 
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Sendo a entidade de natureza filantrópica ou casa-lar é facultada a 

cobrança de participação do idoso no custeio da entidade, da forma que for 

estabelecida pelo Conselho Municipal do Idoso ou pelo Conselho Municipal da 

Assistência Social, de forma que não venha esta participação exceder a 70% de 

qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso. 

Da habitação 

  O estatuto do idoso estabelece que este tem direito à moradia digna, no 

seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares 

quando assim o desejar, ou, ainda, a instituição pública ou privada.  Dentro da 

modalidade de prestação assistencial integral em entidade de longa 

permanência esta será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, 

casa lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.  

As instituições que abriga idosos são obrigadas, além da manutenção de 

identificação externa visível, além do atendimento a toda a legislação pertinente, 

são também obrigadas a manteiga padrões de habitação compatível com as 

necessidades do idoso, bem como provemos com alimentação regular higiene 

indispensáveis as normas sanitárias e com estas condizentes. 

Dentro dos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com 

recursos públicos, está presente a prioridade que o idoso goza na aquisição de 

imóvel para moradia própria, de forma que haja uma reserva de pelo menos 3% 

das unidades habitacionais regionais para o atendimento dos idosos, bem como 

a implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso de 

forma eliminar barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantia de 

acessibilidade.  Os critérios de financiamento devem ser formulados de maneira 

compatível com os rendimentos aposentadoria e pensão, devendo estas 

unidades residenciais reservadas aos idosos situarem-se preferencialmente no 

pavimento térreo. 

Do Transporte 

No atendimento ao transporte, e não poderia ser de outra forma, é 

requerida a presença do poder público no estabelecimento de prioridades aos 

idosos  assegurando melhores  condições nas ocasiões dos embarques e 

desembarques nos veículos dentro do sistema de transporte coletivo;  da mesma 
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forma,  com relação aos estacionamentos tanto públicos como privados, de 

forma a garantir a melhor  comodidade e segurança ao idoso, é assegurada a 

reserva de no mínimo 5% do número de vagas aos idosos, nos termos da lei 

local. 

Ao idoso maior de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes 

coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e 

especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.  Para acesso 

a esta gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que 

faça prova da sua idade. 

Nesses veículos de transporte coletivo, serão reservados 10% dos 

assentos para idosos, devidamente identificados com a placa de reservado 

preferencialmente para idosos. O que significa que esses assentos poderão ser 

utilizados normalmente por qualquer usuário, enquanto não se verificar a 

presença de pessoas idosas, neste caso aquelas definidas como pessoa idosa, 

ou seja 60 anos ou mais quer tenha ou não direito a gratuidade. 

Para os idosos com idade entre 60 e 65 anos fica a critério da legislação 

local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de 

transportes públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos 

especiais, quando prestados paralelamente a civis e regulares. 

Dentro do sistema de transporte coletivo interestadual deverá ser 

observado, nos termos da legislação pertinente, a reserva de duas vagas 

gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a dois salários 

mínimos e 50% de desconto, no mínimo, no valor das passagens, para aqueles 

que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a dois salários 

mínimos.   Os mecanismos e critérios para o efetivo exercício desses direitos 

deverão ser estabelecidos pelos órgãos competentes. 

Em 2006 através do Decreto número 5934/2006, os mecanismos e os 

critérios para o exercício do direito previstos no transporte coletivo interestadual 

quanto à gratuidade ou desconto nas passagens foram definidos atendendo todo 

sistema de transporte coletivo interestadual, nos modais rodoviário, Ferroviário 

e aquaviário. 
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Conforme o artigo 2 deste decreto considera-se idosa a pessoa com idade 

igual ou superior a 60 anos para o acesso a esse benefício, e serviço de 

transporte interestadual de passageiros o que transpõe o limite do Estado, do 

Distrito Federal ou de Territórios.  Estabelece ainda o Bilhete de Viagem do 

Idoso, que comprova a concessão do transporte gratuito ao idoso, fornecido pela 

empresa prestadora do serviço de transporte, para possibilitar o ingresso do 

idoso no veículo.  Para evitar a perda do benefício no caso de furto ou extravio 

e que possa permitir a emissão de uma segunda via, tanto o Bilhete de Viagem 

do Idoso como o bilhete com desconto do valor da passagem são nominais e 

intransferíveis. 

O bilhete com desconto do valor da passagem, cidade no mínimo 50% do 

valor da passagem para os demais assentos do veículo, e em ambos os casos, 

no ato da solicitação do bilhete gratuito ou com desconto o interessado deverá 

apresentar documentos pessoal que faça a prova de sua idade e da renda igual 

ou inferior a dois salários mínimos.  A comprovação da idade se dará pela 

apresentação do original de qualquer documento pessoal de identidade com fé 

pública e que contenha foto.  A comprovação da renda será feita mediante 

apresentação da carteira de trabalho e Previdência Social com as anotações 

atualizadas, contracheque de pagamento, documento expedido pelo 

empregador, carnê de contribuição do INSS, extrato de pagamento de benefício 

ou declaração fornecida pelo INSS ou documento ou carteira emitida pelas 

secretarias estaduais ou municipais de assistência social ou congêneres.  Os 

idosos beneficiados com a gratuidade ou redução do pagamento tem 

assegurado os mesmos direitos dispensado aos demais passageiros e da 

mesma forma a obrigatoriedade do pagamento de eventuais tarifas de pedágio 

e de utilização dos terminais. 

 

2.3.5 - Principais benefícios concedidos pelo estatuto do idoso 

observando-se a absoluta prioridade do idoso 

Pela natural vulnerabilidade do idoso em relação às demais pessoas, o 

Estatuto do Idoso cuida de lhe garantir prioridade nas diversas relações 

estabelecidas dentro da sociedade, cabendo a família, a sociedade e ao poder 
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público as ações no sentido de lhe garantir essa prioridade imediata e individual 

junto aos órgãos que prestam serviços à população, sejam públicos ou privados. 

Da mesma forma dentro das formulações de políticas públicas atendendo a seu 

favor, promovendo a sua inserção social e facilitando a sua participação dentro 

da comunidade inclusive nas relações inter-geracionais, priorizando a família do 

idoso, nos casos do seu atendimento, cuidado e proteção, em detrimento de 

outras formas asilares que somente deverão ser buscadas quando a família não 

tenha condições de lhe oferecer o amparo devido. 

Priorizar a sua participação no lazer, na cultura e no esporte, oferecendo 

ao idoso o ingresso a essas atividades com desconto de 50% dos valores a 

serem pagos, bem como, providenciar que para o idoso tenha prioridade, em 

relação às demais gerações, nos acessos aos locais onde estiverem sendo 

realizados tais eventos. 

A prioridade do idoso também é verificada no serviço público quando 

determina, para o seu ingresso, a preferência pela pessoa de mais idade.  

Quanto às atividades privadas, deve ser dada prioridade pelo poder público ao 

desenvolvimento de cursos e treinamentos, que aproveitando as características 

do idoso, possam condicioná-los da melhor forma para permitir a sua 

participação no mercado de trabalho, priorizando assim, a sua inserção social, 

estimulando também as empresas privadas na forma de concessões àquelas 

que participarem de programas que envolvam a admissão de pessoas idosas. 

Verifica-se também a priorização do idoso na sua participação para a 

aquisição da casa própria, quer em programas do governo ou subsidiados por 

este, garantido uma reserva de pelo menos 3% das unidades oferecidas aos 

idosos e ainda assim, reservadas aquelas que ofereçam maiores condições de 

acessibilidade, como os andares térreos nos edifícios de apartamento, 

apresentando critérios de financiamentos compatíveis com as respectivas 

aposentadorias e pensões. 

Como já vimos, o princípio da prioridade do idoso, irradiando nas normas, 

garante os benefícios de gratuidade, reservas de assento e descontos nos 

pagamentos relativos aos transportes rodoviários, ferroviários e aquaviários, 

bem como, prioridade nos embarques e desembarques dos veículos de 
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transporte público e quanto àqueles que possuírem veículos próprios, vagas 

prioritárias reservadas exclusivamente aos idosos correspondente a 5% das 

vagas existentes, sendo ainda que essas deverão proporcionar melhor 

comodidade aos idosos. 

A prioridade do idoso garante na justiça prioridade em todos os processos, 

nas tramitações, nos procedimentos, bem como, nos atos e diligências judiciais 

que figure como parte em qualquer instância, estendendo-se mesmo após a 

morte do beneficiário ao cônjuge sobrevivente, companheiro ou companheira 

com união estável disse que este também seja maior de 60 anos, que deverão 

requerer para tanto, juntando prova da sua idade que deverá ser de 60 anos ou 

mais. Os autos deferidos neste sentido apresentarão identificação própria que 

evidencia o regime de tramitação prioritária. 

Ainda com relação a prioridade do idoso, no âmbito geral, este apresenta 

a prioridade nos atendimentos públicos em entidades governamentais ou 

privadas, devendo lhe ser assegurado locais adequados, de fácil identificação e 

compatíveis com a sua condição. Nesse sentido, pelas suas características 

intrínsecas que requerem um atendimento especial, o idoso foi equiparado às 

pessoas com deficiências, gestantes , lactantes e pessoas acompanhadas de 

crianças de colo, demonstrando que o legislador entendeu que esta condição do 

idoso, pelas características de vulnerabilidade em que possa se encontrar e não 

exatamente pela idade, os coloca nas mesmas condições daqueles que 

apresentam vulnerabilidade de forma definitiva ou eventual em função de uma 

determinada circunstância temporária. 

Medidas de Proteção 

Não bastam as normas, refletindo as mudanças sociais e as necessidades 

das pessoas dentro da sociedade, estabelecerem procedimentos, critérios e 

direitos para que realmente essas alterações entre as pessoas possam ser 

modificadas, de forma justa dentro de princípios éticos e Morais que se 

caracterizam e consagram em uma determinada época.  Não bastam os 

princípios que dentro do contexto legal venho anunciar os caminhos do 

entendimento do direito para que de fato esses direitos venham a ter de forma 

válida o atendimento dos seus preceitos. É necessário que ao estabelecer 
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normas que defina relações de direito estas apresenta entender medidas 

protetivas que provoque a concretização das ideias estabelecidas. Com relação 

aos direitos do idoso, muito embora diversas normas tenho sido apresentadas 

em defesa e Amparo da pessoa idosa, a modificação nos comportamentos já 

enraizados dentro da sociedade não se dariam simplesmente pela aprovação 

dessas normas, até porque o conhecimento destas leis  não se faz de maneira 

imediata, Por este motivo é que o Estatuto do Idoso é a norma mais importante 

apresentada até a data em que foi sancionada, no comprimento dos preceitos 

constitucionais de 1988, uma vez que, além de consagrar todos os direitos até 

então apresentados em defesa do idoso, atenta para sua vulnerabilidade, 

apresenta uma série de medidas que devem resguardar o idoso nos 

procedimentos e não obrigatoriedade do comprimento das normas que definem 

os direitos do idoso. 

No artigo 43 do Estatuto do Idoso, fica estabelecido no capítulo das 

disposições gerais, que as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre 

que os direitos reconhecidos por esta lei, forem ameaçados ou violados, por ação 

ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso da família, 

curador ou entidade de atendimento, ou quando houver ameaça dos direitos ou 

que estes venham a ser violados em razão da sua condição pessoal. 

Apresentando uma série de medidas de proteção ao idoso estabelece que 

estas poderão ser aplicadas isoladamente ou de forma cumulativa, sempre 

levando em consideração os fins sociais a que se destinam e também buscando, 

de forma a atender a ideia básica que prima pelo relacionamento do idoso com 

a sua família, fortalecer estes vínculos bem como os comunitários. 

Cabe ao Ministério Público, que é uma instituição permanente ligada à 

função jurisdicional do Estado, ao qual incumbe a defesa da Pordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis,  bem 

como ao Poder Judiciário  quando provocado, determinar medidas como o 

encaminhamento a família ou curador, mediante termo de responsabilidade 

estabelecer orientação, apoio e acompanhamento temporários, apresentar 

requisição para tratamento da saúde do idoso em regime ambulatorial, hospitalar 

ou domiciliar, providenciar  a inclusão em programa oficial ou comunitário de 

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

perturbação, estabelecer também medidas que promovam o abrigo do idoso em 

Entidade e da mesma forma o abrigo temporário. 

Através de um conjunto articulado de ações governamentais e não 

governamentais com o envolvimento da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos municípios serão efetuadas as ações referentes a política de atendimento 

ao idoso que em suas linhas de ação devem buscar atender às políticas sociais 

básicas previstas na lei que estabelece a Política Nacional do Idoso, bem como 

de forma supletiva, as políticas e programas de assistência social para aqueles 

que necessitarem. Os serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas 

de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão também 

estão contemplados dentro das linhas de ações da política de atendimento ao 

idoso, assim como os serviços de identificação e localização de parentes ou 

responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa 

permanência, definindo  e promovendo a proteção jurídico-social dos direitos dos 

idosos por meio de entidades de defesa desses direitos, incluindo a mobilização 

da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da 

sociedade no atendimento do idoso. 

As entidades de atendimento ao idoso devem se responsabilizar pelas 

manutenções das próprias unidades na conformidade das normas emanadas do 

órgão competente da Política Nacional do Idoso, estando sujeitas, 

independentemente da natureza governamental ou não da sua constituição, à 

inscrição de seus programas, junto ao órgão competente da vigilância sanitária 

e Conselho Municipal da Pessoa Idosa,  e em sua falta, junto ao Conselho 

Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, onde  apresentarão  todos os requisitos 

exigidos pelo Estatuto do Idoso, bem como a aplicação dos princípios que 

deverão adotar durante os programas de institucionalização de longa 

permanência, atendendo às obrigações conforme requerido no Estatuto do 

Idoso. 

Estas entidades serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério 

Público, Vigilância Sanitária  e outros previstos em lei, sendo que compete aos  

conselhos nacional, estadual, do Distrito Federal e municipal do idoso a 

supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e avaliação da Política Nacional 
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do Idoso, no âmbito das respectivas estâncias político-administrativas,  bem 

como participar com o órgão ministerial responsável pela assistência e promoção 

social,  da coordenação geral da política nacional do idoso. 

De forma independente da responsabilidade civil e criminal de seus 

dirigentes ou prepostos, as entidades de atendimento que descumprirem as 

determinações estarão sujeitas a penalidades que vão desde advertência, multa 

até o fechamento da unidade ou interdição do programa.   O procedimento de 

apuração de irregularidade nas entidades de atendimento ao idoso, terá início 

mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do 

Ministério Público, podendo, no caso de motivo grave se decretado liminarmente 

o afastamento provisório do dirigente da entidade ou outras medidas que forem 

julgadas, adequadas para evitar lesão aos direitos do idoso.  Naquilo que não for 

conflitante com os prazos deste estatuto será aplicado, subsidiariamente, o 

disposto no Código de Processo Civil referente ao procedimento sumário. O 

Ministério Público atuará obrigatoriamente em todos os processos e 

procedimentos sendo ou não parte do feito sob pena de nulidade.  

Na proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais 

indisponíveis ou homogêneos, são legitimados de forma concorrente o Ministério 

Público, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, a OAB – Ordem 

dos Advogados do Brasil e as associações que incluam entre os fins 

institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa. 

2.3.6 - Crimes contra o idoso 

As ações ou omissões que venham a ser definidas no Estatuto do Idoso 

como crimes, são de ação penal pública incondicionada, o que vale dizer que o 

ministério público ao tomar conhecimento de um crime, tem o dever de oferecer 

a denúncia, promovendo a respectiva ação penal.  No caso dos crimes 

praticados contra o idoso, foi retirada a aplicação de artigo do Código Penal que 

isenta de pena, crimes em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade 

conjugal ou em prejuízo de ascendentes ou descendentes, sendo o parentesco 

legítimo ou ilegítimo, civil ou natural.  Da mesma forma retirou aplicação de artigo 

do Código Penal que condiciona a ação penal pública a uma representação do 

ofendido, nos casos de ser vítima o cônjuge desquitado ou judicialmente 
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separado, irmão legítimo ou ilegítimo, tio ou sobrinho com quem o agente 

coabita, o que em outras palavras é uma manifestação de vontade de quem 

sofreu a ofensa, em informar e ver o Estado, através do Ministério Público atuar 

em seu favor. Em ambos os casos em crimes que não sejam o de roubo ou 

extorsão, ou de maneira geral aqueles nos quais haja emprego de grave ameaça 

ou violência a pessoa. 

Quando envolvendo pessoas com 60 anos ou mais, todos os crimes são 

de ação penal pública incondicionada, assim definidos aqueles em que o autor 

venha a: 

-   discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando o seu acesso a operações 

bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro 

meio ou instrumento necessário ao exercício da Cidadania por motivo de idade; 

-   desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer 

motivo; 

-   deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco 

pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua 

assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nestes casos, o socorro de 

autoridade pública; 

-    abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidade de longa 

permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando 

obrigado por lei ou mandado; 

-    expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, 

submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de 

alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-

o a trabalho excessivo ou inadequado; 

-    obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade; 

-    negar alguém, por motivo de idade emprego ou trabalho; 

-    recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à 

saúde, sem justa causa, a pessoa idosa; 
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-    deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem 

judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso; 

-   apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento 

do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade; 

-    negar o acolhimento ou a permanência do idoso, como obrigado, por recusa 

deste em outorgar procuração à entidade de atendimento; 

-    reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos 

ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com o objetivo de 

assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida; 

-    exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens 

depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso; 

-    induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração 

para fins de administração de bens ou deles dispor livremente; 

-  coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar 

procuração; 

-    lavrar auto notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus 

atos, sem a devida representação legal. 

 O Estatuto do Idoso, no Título VII - Disposições Finais e Transitórias, no 

seu artigo 110, estabelece alterações no texto referente aos artigos 61 II h, 121 

§4º, 133 §3º III, 140 §3º, 141 IV, 148 §1º I, 159 §1º, 183 III e 244 do Código Penal 

tornando mais severas as penalidades envolvendo como vítimas as pessoas 

com 60 anos ou mais. 

De forma igual, pelo artigo 111 ao parágrafo único do artigo 21 da Lei das 

Contravenções Penais. 

No artigo 112 acrescenta, para aumentar a pena dos crimes de tortura, o 

idoso entre as vítimas definidas no texto do inciso II do §4 do artigo 1º da Lei 

9455/97, e finalmente no seu artigo 114 o Estatuto do Idoso dá uma nova 

redação ao artigo 1º da Lei 10048/2000 que trata do atendimento prioritário das 

pessoas que especifica, e que por sua vez, também foi alterado pelo artigo 111 
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da Lei 13146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) passando a ter a 

seguinte redação:  

Lei 10.048/08/11/2000 - Dá prioridade de atendimento às pessoas que 

especifica, e dá outras providências.  

art. 1º - As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e 

os obesos terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei. 

Assim, definindo princípios, estabelecendo normas, procedimentos e 

penalidades para as ações consideradas como crimes praticados contra o idoso, 

esta Lei 10741 de 01 de outubro de 2003, define os rumos para as novas 

relações dentro da sociedade envolvendo a pessoa idosa. 

 

Pessoa idosa com deficiência 

No preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948,  

pela ONU, é estabelecido que "considerando que o reconhecimento da 

dignidade humana inerente a todos os membros da família humana e dos seus 

direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da 

paz no mundo", e ainda, "considerando que o desconhecimento e o desprezo 

dos Direitos do Homem conduziram a atos de barbárie que revolta a consciência 

da humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam 

livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a 

mais alta aspiração do homem". 

Ainda nos preâmbulos,  "considerando que é essencial a proteção dos 

Direitos do Homem através de um regime de direito, para que o homem não seja 

compelido, em supremo recurso a revolta contra a tirania e a opressão", e que " 

considerando que os estados-membros se comprometeram a promover, em 

cooperação com a Organização das Nações Unidas, o respeito Universal efetivo 

dos Direitos do Homem e das liberdades fundamentais", e ao final proclama no 

seu artigo primeiro que todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para 

com os outros em espírito de fraternidade. 
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E dentro deste espírito a nossa Constituição instituiu o Estado 

Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, 

a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento a igualdade e a justiça 

como valores Supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada na harmonia social é comprometida, na ordem interna e 

Internacional, com a solução pacífica das controvérsias, e já no seu artigo 

primeiro, apresenta como  princípios fundamentais, entre outros, a cidadania e a 

dignidade da pessoa humana. 

No capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, o artigo 5º 

estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 

inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade a segurança e a 

propriedade. 

A igualdade como um princípio fundamental à democracia, impõe um 

tratamento igualitário perante a lei, sem que existam privilegiados por quaisquer 

motivos ou circunstâncias. 

Assim entendido, deve ser assegurado a todos, o tratamento igual perante 

a lei e da mesma forma nas condições reais da vida, ou seja, no plano fático, o 

que torna necessária a discriminação legal para se alcançar a igualdade. Assim, 

buscando tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, para desta 

forma, na medida das desigualdades alcançar a igualdade. Promover a 

igualdade com discriminações nas leis para equilibrar e minimizar as diferenças 

permitindo concessão de oportunidades. Para concretização destes princípios, 

a legislação infraconstitucional, de forma positiva, permitindo a concretização da 

igualdade, assegura no plano concreto que exista realmente o tratamento 

equânime. 

O direito material é dessa forma apresentado com normas que venham 

assegurar a isonomia através de leis, cuja relação não pretendemos esgotar, 

como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei 10.048/2000 que trata da 

prioridade de atendimento as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual 

ou superior a 60 anos, a gestantes, as lactantes, às pessoas com crianças de 

colo e os obesos, o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
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A tutela desses direitos pode ser alcançada individualmente ou 

coletivamente de forma judicial ou extrajudicial.   Quando os interesses 

envolvidos alcançarem mais de um representante de forma que não possam ser 

individualizados, esses direitos deverão ser exercidos a título coletivo. 

Quanto aos idosos e pessoas com deficiência, é oportuno citar Dalmo de 

Abreu Dallari, que no seu livro Direitos Humanos e Cidadania, pg.25, observa 

"para que o ser humano tenha direitos e para que possa exercer esses direitos 

é indispensável que seja reconhecido e tratado como pessoa. Isso deve 

acontecer com todos os seres humanos".  Os direitos das pessoas com 

deficiências e das idosas existem pelo simples fato de serem pessoas. 

O contingente de pessoas que atualmente alcançam idade superior a 80 

anos é cada vez maior e segundo o IBGE, já ultrapassam 3,5 milhões de 

pessoas. Inegável é que as condições físicas destas pessoas, com idade a partir 

dos 80 anos, apresentem normalmente diferenças das pessoas idosas entre 60 

e 79 anos, necessitando assim de maior atenção. A lei 13466 de 12 de julho de 

2017, modifica o Estatuto do Idoso, estabelecendo que “dentre os idosos, é 

assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta anos, atendendo-se suas 

necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos”, alcançando os 

procedimentos e atos judiciais, inclusive nos atendimentos à saúde, exceto em casos 

de emergência. 

 

2.3.7 – O Estatuto da Pessoa com Deficiência 

A lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, lei 13.146/2015, 

destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a 

sua inclusão social e cidadania.  

É considerada pessoa com deficiência, nos termos deste estatuto, aquela 

que tem impedimento de longo prazo de natureza física, metal, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas. 
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Barreiras são definidas como qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que limite o impeça a participação social da pessoa, bem como 

o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, a liberdade de 

movimento e de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, a 

compreensão, a circulação com segurança, entre outros e classificam-se como 

urbanística, arquitetônicas, dos transportes, nas comunicações e na informação, 

as barreiras atitudinais as tecnológicas. 

É considerada pessoa com mobilidade reduzida, aquela que tenha, por 

qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, 

gerando redução efetiva da mobilidade, dá flexibilidade, da coordenação motora 

ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo 

e obeso. 

O idoso e a pessoa com deficiência são sujeitos de direito, sendo 

merecedores da devida atenção e da ação da família, da sociedade e do poder 

público no sentido de lhes garantir o acesso a todas as atividades que lhes são 

intrínsecas e que possam permitir o desempenho da plena cidadania, dentro do 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

No caso da perda significativa da independência, que justifique o auxílio 

de terceiros, o estatuto da pessoa com deficiência define "atendente pessoal" 

como pessoa, membro ou não da família, com ou sem remuneração, que assisti 

ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício 

de suas atividades diárias, excluída as técnicas ou os procedimentos 

identificados com profissões legalmente estabelecidas,  enquanto que o 

"acompanhante", que necessariamente não precisa ser um atendente pessoal, 

é aquele capaz de acompanhar a pessoa com deficiência, podendo ou não 

desempenhar as funções de "atendente pessoal". 

Na busca da manutenção da igualdade e da não discriminação, 

considerando-se esta, em razão da deficiência, a toda forma de distinção, 

restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tem o propósito ou o jeito de 

prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais de pessoas com deficiência, incluindo a recusa de 

adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. 
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Toda pessoa com deficiência tem direito a igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas e não deverá sofrer nenhuma espécie de discriminação. 

A deficiência não afeta a plena capacidade civil das pessoas,  de forma a 

impedir que possam manter os direitos da ampla participação social, podendo 

casar-se e constituir união estável, exercer todos os direitos sexuais e 

reprodutivos, decidindo sobre números de filhos, planejamento familiar, 

conservando sua fertilidade que não poderá lhe ser retirada compulsoriamente, 

exercendo o direito à família e à convivência familiar e comunitária, à guarda, à 

tutela, à curatela e à adoção,  como adotante ou adotando, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, devendo ser protegida de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e 

tratamento desumano ou degradante, sendo que compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda vida e quando, 

considerando situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, 

a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público 

adotar medidas para sua proteção e segurança.  Em função da deficiência que 

a pessoa possa apresentar nenhum direito que será retirado em relação aos 

demais cidadãos. 

A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, 

sobretudo nessas condições que envolvem a sua proteção e socorro em 

quaisquer circunstâncias. Dentro das providências que vão proporcionar o 

atendimento prioritário, delas também serão beneficiados por extensão o 

acompanhante da pessoa com deficiência ou o seu atendente pessoal. 

  O poder público, a quem compete garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida, nos termos do art. 203 IV da Carta Magna, 

tem o dever de promover a efetivação do processo de habilitação e reabilitação, 

que é um direito da pessoa com deficiência, com avaliação multidisciplinar das 

necessidades, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, 

psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para 

conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social 

em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Para a 

saúde da pessoa com deficiência, deve ser assegurada atenção integral em 
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todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantindo acesso 

universal e igualitário.  

Direito a Educação  

Da mesma forma a educação constitui direito assegurado à pessoa com 

deficiência, dentro de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 

modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com acesso em 

igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas de forma a 

alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 

físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesse 

e necessidades de aprendizagem, obrigando-se o estado, a família, a 

comunidade escolar e a sociedade assegurar educação de qualidade, 

colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência discriminação. 

Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos 

oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e 

tecnológica, públicas ou privadas, devem ser adotadas medidas que 

proporcionem o atendimento preferencial, disponibilizando formulários de 

inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com 

deficiência informe os recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva 

necessárias para sua participação, bem como, provas em formatos acessíveis 

para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência.  

Quando previamente solicitado e escolhidos pelo candidato com deficiência 

deverão ser disponibilizados recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva 

adequados, e da mesma forma, a dilação de tempo, conforme demanda 

apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para 

seleção quanto nas atividades acadêmicas. Nas avaliações discursivas, provas 

escritas ou de redação, devem ser adotados critérios considerando a 

singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade 

escrita da língua portuguesa. Deve ser observada a tradução completa do edital 

e de suas retificações em Libras.  

Constitui crime punível com reclusão de dois a cinco anos e multa, 

recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer 

cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou 
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grau, público ou privado, em razão da sua deficiência, e da mesma forma, obstar 

inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou 

emprego público, em razão da sua deficiência. 

Direito a Moradia 

A legislação contempla através deste estatuto o direito à moradia digna 

da pessoa com deficiência no seio da família natural ou substituta, com o seu 

cônjuge ou companheiro ou desacompanhado, moradia para vida independente 

ou ainda, em residência inclusiva.  O Poder Público adotará programas de ações 

estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida 

independente da pessoa com deficiência.  A proteção integral na modalidade de 

residência inclusiva será prestada no âmbito do SUAS – Sistema Único de 

Assistência Social - à pessoa em situação de dependência que não disponha de 

condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou 

rompidos.   

Da mesma forma que o idoso, o estatuto da pessoa com deficiência 

estabelece proteção adequada e voltada à pessoa com deficiência no tocante a 

moradia, ao definir uma série de direitos nos programas habitacionais, tanto 

públicos como aqueles subsidiados com recursos públicos, estabelecendo 

prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria da pessoa com 

deficiência ou seu responsável, com uma reserva de no mínimo 3% das unidades 

habitacionais e em caso de edificação multifamiliar, a garantia de acessibilidade 

nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais no piso térreo e de 

acessibilidade ou de adaptação razoável nos demais pisos. 

Para maior abrangência desta ação social, nos programas habitacionais públicos 

os critérios de financiamento devem ser compatíveis com os rendimentos da 

pessoa com deficiência ou de sua família.  

Direito ao Trabalho 

Com relação ao trabalho é assegurado a pessoa com deficiência a sua 

participação de livre escolha e aceitação, ambiente acessível e inclusivo, 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas, cabendo a sua promoção 

às pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza, sendo 
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garantida, igualdades de oportunidades com as demais pessoas, a condições 

justas e favoráveis de trabalho, incluído igual remuneração por trabalho de igual 

valor, sendo vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer 

discriminação em razão da sua condição em qualquer fase da relação de 

trabalho.   

As políticas públicas de trabalho e emprego devem observar 

primordialmente a promoção e garantia das condições de acesso e de 

permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho, sendo que ao 

empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e o 

associativismo, devem prever a participação da pessoa com deficiência e a 

disponibilização de linhas de crédito, quando necessário. 

Constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa, negar ou 

obstar emprego, trabalho ou promoção a pessoa em razão de sua deficiência. 

Da Habilitação 

O poder público deve implementar serviços de programas completos de 

habilitação profissional e de reabilitação profissional para que as pessoas com 

deficiência possam ingressar, continuar ou retornar ao campo do trabalho, 

respeitados suas livres escolhas suas vocações e seus interesses. Estes 

serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação 

profissional devem ser dotados de recursos necessários para atender a toda 

pessoa com deficiência, independentemente de sua característica específica, a 

fim de que ela possa ser capacitada para trabalho que lhe seja adequado, e ter 

perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo e de nele progredir.   Estes serviços 

devem ser desenvolvidos de forma articulada com as redes públicas e privadas, 

especialmente de saúde, de ensino e assistência social, em todos os níveis e 

modalidades, em entidades de formação profissional ou diretamente com o 

empregador. 

A inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, se dá na colocação 

competitiva, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, observando 

as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva 

e a adaptação razoável no ambiente de trabalho. 
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Da Assistência Social 

Em relação à pessoa com deficiência, atendendo a comando 

constitucional a Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos, 

dentre outros, a promoção da integração ao mercado trabalho, habilitação e 

reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 

integração a vida comunitária, garantindo ainda, à pessoa com deficiência, da 

mesma forma que ao idoso, o benefício de um salário-mínimo mensal, àqueles 

que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família. Este benefício, BPC - Benefício de Prestação 

Continuada, é garantido pela Constituição Federal e consiste no pagamento de 

um salário mínimo mensal às pessoas com 65 anos ou mais de idade e às 

pessoas com deficiência incapacitante para a vida independente e para o 

trabalho, onde em ambos os casos a renda per capita familiar deve ser inferior a 

um quarto do salário mínimo. 

Especificamente com relação à pessoa com deficiência e sua família, os 

serviços, os programas, os projetos e os benefícios no âmbito da política pública 

de assistência social tem como objetivo a garantia da segurança de renda, da 

acolhida, da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da autonomia e 

da convivência familiar e comunitária, para a promoção do acesso a direitos e da 

plena participação social. 

A assistência social à pessoa com deficiência, para garantia de segurança 

fundamentais no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de risco, 

fragilização de vínculos e ameaças ou violação de direitos deve envolver os 

serviços de assistência social no âmbito da Proteção Social Básica, que tem 

como objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários.   O programa de Proteção Social Básica está voltando para a 

população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da 

pobreza, ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos e 

também fragilização de vínculos afetivos-relacionais e de pertencimento social.  

No mesmo sentido também deve, a assistência social, ser prestada à pessoa 

com deficiência, dentro do modal da Proteção Social Especial que é destinada a 
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famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por 

ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso 

de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação 

de rua, situação de trabalho infantil, entre outras, contando nos casos de 

dependência, com a participação de cuidadores sociais para prestar cuidados 

básicos instrumentais. 

A Previdência Social 

A Carta Magna de 1988, a chamada constituição cidadã, no trato da 

Ordem Social que tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-

estar e a justiça sociais, institui a Seguridade Social que compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos a saúde, a previdência e a 

assistência social. 

A assistência social, conforme já visto, é prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de qualquer contribuição à seguridade social.  

A saúde como um direito de todos é um dever do Estado e deve ser 

garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 

de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  A saúde é uma condição 

muito maior do que a recuperação de uma doença, trata-se de uma condição na 

qual as pessoas se mantem e desenvolvem suas atividades durante suas 

existências com plenitude dentro do contexto físico e psíquico. Cuidar da saúde 

é diferente de cuidar da doença.  A promoção de atividades e programas em prol 

da saúde envolve políticas públicas que vão além do atendimento médico. 

A Previdência Social apresenta um caráter contributivo e de filiação 

obrigatória atendendo na cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e 

idade avançada. Deve oferecer proteção à maternidade, à gestante, ao 

trabalhador em situação de desemprego involuntário e atendimento aos 

dependentes dos segurados de baixa renda e pensão por morte do segurado. 

Dentro do RGPS - Regime Geral de Previdência Social -  é assegurada 

aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por invalidez ou 

aposentadoria especial por tempo de serviço. 
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No caso das pessoas com deficiência, a aposentadoria dentro do RGPS, 

é tratada de forma diferenciada observando o disposto no art. 201 §1º da 

Constituição Federal e na lei complementar nº 142 de 8 de Maio de 2003, que 

regula a aposentadoria. 

A aposentadoria poderá ser alcançada, sempre considerando o mínimo 

de 180 meses de contribuição: 

* Por idade da pessoa com deficiência que é um benefício devido ao cidadão 

que comprovar o mínimo de 180 meses trabalhados na condição de pessoa com 

deficiência, além da idade mínima de 60 anos se homem ou 55 anos se mulher. 

 

* Por tempo de contribuição da pessoa com deficiência é devido ao cidadão que 

comprovar o tempo de contribuição necessário para este benefício, conforme o 

seu grau de deficiência, sendo que deste período, no mínimo 180 meses devem 

ter sido com trabalhos na condição de pessoa com deficiência. 

Deficiência leve   -     homem 33 anos      mulher 28 anos 

Deficiência moderada        -     homem 29 anos      mulher 24 anos 

Deficiência grave   -     homem 25 anos      mulher 20 anos  

 

*Aposentadoria por invalidez é um benefício devido ao trabalhador 

permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que 

também não possa ser reabilitado Em Outra profissão de acordo com a avaliação 

da perícia médica realizada pelo INSS. 

 

 *Aposentadoria especial é possível de ser alcançada após cumprir 25, 20 ou 15 

anos de contribuição conforme o agente nocivo, uma vez que este benefício, é 

concedido ao cidadão, em qualquer circunstância, que trabalha exposto a 

agentes nocivos à saúde de forma continuar e ininterrupta em níveis de 

exposição acima dos limites estabelecidos em legislação própria. 
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Do direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer 

Entre outras determinantes e condicionantes, o lazer está previsto no art. 

3º da lei 8080/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção proteção e 

recuperação da saúde, da mesma forma dizem respeito a saúde as ações que 

se destinam a garantia às pessoas e à coletividade de condições de bem-estar 

físico mental e social.  A cultura, o esporte, o lazer e o turismo, certamente são 

elementos que promovem o bem-estar físico, mental e social.  A pessoa com 

deficiência pela sua própria conceituação não perde a sua autonomia, ou seja, 

mesmo que apresente algum impedimento que posso obstruir a sua participação 

social permanece com a capacidade de optar, definindo e expressando sua 

vontade. De forma tão importante como a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o lazer está previsto na Carta Magna no art. 6º que 

estabelece os direitos sociais. Mesmo diante de deficiência intelectual que possa 

inclusive submeter a pessoa a um processo judicial de interdição, que tem o 

objetivo de juridicamente proteger e estabelecer salvaguardas efetivas que 

previnam abusos, malversação e desrespeito ao interditado, esta permanece na 

condição de titular de direito humano lhe sendo assegurando o que está previsto 

no art. 42 da lei 13146/2015 (Estatuto da pessoa com deficiência).  

É necessário, porém a eliminação, a redução ou a superação de barreiras 

e promover outras garantias para o acesso da pessoa com deficiência, 

assegurando a sua participação com igualdade de oportunidades e disponibilizar 

recursos adequados para permitir acessibilidade. 

Do direito ao transporte e a mobilidade 

O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas.  Por mais que a tecnologia e o desenvolvimento dos 

relacionamentos sociais, inclusive atividades básicas da vida, como as de 

compra e venda, consultas e diversas outras tarefas estejam sendo intensificado 

pela comunicação "on line", não podemos falar inclusão somente dentro do 

contexto virtual.  A inclusão na vida real depende, entre outros fatores, da 

mobilidade, ou seja, a capacidade de deslocamento para se reunir um grupo que 

pessoas, para uma viagem de turismo ou de negócios ou para o atendimento da 
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saúde.  Como alcançar a mobilidade necessária em um ambiente hostil, repleto 

de barreiras e sem acessibilidade?    A inclusão social está diretamente ligada 

aos transportes e a adequação destes as deficiências, eliminando todos os 

obstáculos e as barreiras ao seu acesso.  A lei de inclusão da pessoa com 

deficiência estabelece como parte integrante dos serviços de transporte coletivo 

terrestre, aquaviário e aéreo, em todas as jurisdições, os veículos, os terminais, 

as estações, os pontos de parada, o sistema viário e a prestação de serviço. 

Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, as 

respectivas instalações, as estações, os portos e os terminais de operação 

devem ser acessíveis, de forma a garantir o seu uso em todas as pessoas.  Os 

veículos as estruturas devem dispor de sistema de comunicação acessível que 

disponibiliza informações sobre todos os pontos de do itinerário.  Os 

procedimentos de embarque e desembarque nestes veículos, devem assegurar 

prioridade e segurança à pessoa com deficiência. 

De forma coerente, para atender veículos que transportam pessoas com 

deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente 

identificados, está previsto a obrigatoriedade em todas as áreas de 

estacionamento aberto ao público, sejam de uso público ou privado de uso 

coletivo, e também em vias públicas, que sejam reservadas vagas devidamente 

sinalizadas próximas aos acessos de circulação de pedestre. Obviamente os 

veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir, e local de ampla 

visibilidade, a credencial de beneficiário, sendo que a utilização indevida dessas 

vagas, sujeita os infratores a multa referente a infração gravíssima e a remoção 

do veículo (art.181 Inciso XX do Código de Trânsito Brasileiro). 

Da acessibilidade 

Sendo a acessibilidade um direito que garante às pessoas com deficiência 

ou com mobilidade reduzida, vivendo de forma independente exercer seus 

direitos de cidadania e participação social, vários empreendimentos e 

procedimentos ficam sujeitos a normas relativas à acessibilidade e demais 

exigências apresentadas na legislação de proteção da pessoa com deficiência, 

tais como aprovações de projetos arquitetônicos e urbanísticos ou de 

comunicação e informação.   Fabricação de veículos de transporte coletivo, 
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prestação do referido serviço ou execução de qualquer tipo de obra quando 

tenha destinação pública ou coletiva e ainda, qualquer tipo de outorga ou 

renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer 

natureza, devendo atender aos princípios do desenho universal, tendo como 

referência as normas de acessibilidade. 

Para o entendimento do que venha a ser a ideia do desenho universal, 

devemos inicialmente considerar que a autonomia e a independência do ser 

humano são condições muito importantes para a sua participação em sociedade, 

para que possa de forma mais ampla exercer a cidadania.  

Se levarmos em consideração; que a autonomia é a capacidade de se 

autogovernar, de se autodeterminar segundo seus princípios morais dentro de 

uma ética estabelecida em um meio social, exigindo para tanto, condições 

mentais que possam permitir o exercício da escolha; que a independência é a 

capacidade de realizar as atividades instrumentais da vida diária, como o cuidar 

da sua higiene pessoal ou preparar a sua alimentação e que a mesma 

independência no modo funcional está ligada às tarefas que permitem a pessoa 

ir para o seu trabalho, para um encontro com colegas e amigos, buscar seus 

interesses comerciais, enfim, tarefas que vão exigir mobilidade, utilização de 

meios de transportes individual ou coletivo, e para tanto, exigindo adequadas 

condições para a sua realização.  

Como realizar essas tarefas e participar dessas atividades se o próprio 

ambiente é hostil e retira ou diminui a mobilidade. As pessoas apresentam 

biótipos e características diferentes, autos e baixos, fortes e fracos, homens e 

mulheres, e devem se deslocar com mobilidade em um ambiente que seja 

favorável a todos. Se tivéssemos construções desenvolvidas para atender 

somente pessoas de pequena estatura, aquelas de estatura mais elevada não 

teriam a mesma mobilidade, e de forma semelhante em termos de dificuldades 

teriam as pessoas mais baixas se estiverem em um ambiente projetado somente 

para pessoas de elevada estatura. Para tornar mais fácil a vida para todos, os 

projetos arquitetônicos e urbanísticos, projetos para a construção de veículos, 

para construção de utensílios domésticos, camas, sofás e outros itens que fazem 

parte do nosso dia a dia apresentam uma disposição e o valor em termos de 
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dimensões que possa atender a todos, de forma que se assim não fosse, 

algumas pessoas estariam excluídas. 

Pessoas com dificuldade de locomoção, com mobilidade reduzida ou com 

deficiência, se encontram de acordo com as suas restrições excluídas, enquanto 

não podem participar de todas as atividades que pretendem.    Essas pessoas 

que estão de fato excluídas quando não conseguem a mobilidade necessária 

para participar. Não podemos falar em inclusão, quando o exercício da 

independência não é permitido por que o ambiente é hostil.  E se não posso falar 

em inclusão também não posso falar em igualdades de direitos.  A igualdade 

somente existe quando as possibilidades são iguais, quando as forças são 

iguais, quando somos iguais. Mas, não somos iguais, somos individuais, com 

características diferentes.  Então devemos pelo menos ter direitos iguais.   E aqui 

não estamos falando em isonomia, falamos de equidade, que consiste na 

adaptação de regras que venham transformar uma situação concreta, dentro de 

princípios de justiça e igualdade de forma a tornar mais justa para todos. 

Falamos em eliminação de barreiras quando deveríamos estar falando em 

acessibilidade. Não se trata de estarmos eliminando algo que possa dificultar o 

deslocamento de uma pessoa, porém acrescentando ao ambiente, aos 

transportes, às comunicações, aos equipamentos, aos transportes e a todos os 

produtos da vida do homem um formato que atenda todas as diversidades e 

características do ser humano. Esse é o desenho universal. 

Pelo Estatuto, o conceito de desenho Universal entendido como uma 

concepção de produtos, ambientes, programas de serviços a serem usados por 

todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, 

incluindo os recursos de Tecnologia assistiva. 

Dessa forma é postulado no §1º art.55 do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, que o desenho Universal será sempre tomado como  regra de 

caráter geral,  e no §2º do mesmo artigo, prevê que nas hipóteses em que 

comprovadamente o desenho Universal não posso ser empregado, deve ser 

adotada adaptação razoável, e mais adiante no §3º,  definir como competência 

do poder público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao 
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desenho Universal as diretrizes curriculares da educação profissional e 

tecnológica e do ensino superior e na formação das carreiras de Estado. 

Ao Poder Público compete o dever de adotar mecanismos e providências 

que incentivem  à produção, à edição, à difusão, à distribuição e à 

comercialização de livros em formatos acessíveis, que se entende como aqueles 

de arquivos digitais que posso ser e conhecidos e acessados os softwares 

leitores de tela, ou outras tecnologias assistivas, permitindo leitura com voz 

sintetizada, ampliação de caracteres diferentes contrastes impressão em braille, 

bem como estimular e apoiar artigos científicos em formato acessível. 

A tecnologia assistiva 

Para a maioria das pessoas um elevador, uma escada rolante, o 

equipamento elétrico para deslocamento dentro de um supermercado, podem 

tornar a vida mais fácil e confortável, porém para as pessoas com deficiência 

eles podem representar a única opção.  O acesso a produtos, recursos, 

estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que 

maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida é 

indispensável e garantido a pessoa com deficiência, sendo que é o poder 

público, caberá desenvolver plano específico de medidas que venham facilitar o 

acesso a crédito especializado parecer procedimentos de importação de 

tecnologia assistiva e agilize e simplifique os procedimentos alfandegários e 

sanitários, bem como criar mecanismo de fomento à pesquisa e a produção 

nacional destas tecnologias, inclusive proporcionando linhas de crédito 

subsidiado, eliminação ou redução na tributação da cadeia produtiva e da 

importação de tecnologia assistiva, facilitando e agilizando o processo de 

inclusão desses novos recursos na relação dos produtos distribuídos no âmbito 

do SUS e por outros órgãos governamentais. 

O poder público através da legislação pertinente garante a pessoa com 

deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-lo igualdade de 

condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurado o direito de votar e de 

ser votado, devendo para tanto que os procedimentos, instalações, os materiais 

e os equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a todas as 

pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo-lhe garantido, para o livro exercício 
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do voto, para tanto, sempre que necessário e a seu pedido, permissão para que 

a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha. 

Por este estatuto cabe ao poder público o dever de fomentar o 

desenvolvimento científico, a pesquisa e a Inovação e a capacitação tecnológica 

que vem proporcionar a melhoria da qualidade de vida, do trabalho da pessoa 

com deficiência e facilitar a sua inclusão social 

De forma ampla, é ainda assegurado pelo poder público o acesso da 

pessoa com deficiência à justiça, à igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas, garantido, sempre que requeridos, adaptações e recursos de 

tecnologia assistiva. 

Dentro do aspecto jurídico, o Estatuto inovou conceitos com relação à 

figura jurídica do incapaz.  O Código Civil, lei nº 10406/2002, estabelece no art. 

01, que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, e no artigo 

seguinte, que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; 

mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 

A figura do absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, que estava definia desta forma os menores de 16 anos, os que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para 

a prática desses atos e aqueles que, mesmo por causa transitória, não puderem 

exprimir sua vontade, foi alterada, permanecendo desta forma como 

absolutamente incapaz somente os menores de 16 anos. A incapacidade relativa 

a certos atos ou a maneira de os exercer, figuram as pessoas maiores de 16 e 

menores de 18 anos; os ébrios habituais e os viciados em tóxico, os pródigos e 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade. 

O reflexo dessa modificação alcança a figura da tutela, da curatela e a 

figura da tomada de decisão apoiada.  

Podemos definir como tutela um encargo jurídico atribuído a um adulto 

capaz para que proteja, guarde, responsabilize e administre os bens de crianças 

e adolescentes cujos pais são falecidos ou estejam ausentes, até que se 

complete a maioridade. A curatela pode ser entendida como encargo atribuído 
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juridicamente a um adulto capaz, para que proteja guarde, oriente, 

responsabilize e administre os bens de pessoas declaradas incapazes em 

função de causa transitória ou permanente.  

A curatela desta forma aplica-se ao adulto idoso ou deficiente. O processo 

que define os termos da curatela deve ser promovido pela própria pessoa, o que 

determina autonomia.  Já se não for desta forma, poderá o Ministério Público 

promover o processo de curatela nos casos de deficiência mental ou intelectual. 

A tomada de decisão apoiada, é uma inovação neste aspecto, trazida por 

experiência de outros países, e que se caracteriza por um processo através do 

qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas, com as 

quais mantenha vínculos e que gozem da sua confiança, para prestar apoio na 

tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhe os elementos e 

informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Com essa 

figura se garante todos os atos civis da pessoa com deficiência que não poderão 

ser objeto de revisão posterior. 

Prioridade de atendimento estabelecida pela lei nº 10048/2000, com a 

nova redação pelo Estatuto específica que as pessoas com deficiência, os idosos 

com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas 

com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário.  

Na conformidade do art.05 do Estatuto, a pessoa com deficiência será 

protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante e 

acrescenta através do seu parágrafo único, que esta mesma proteção deverá 

ser estendida às pessoas consideradas especialmente vulneráveis que 

especifica, desta forma, a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com 

deficiência. 

Não existe muita dificuldade em determinar o que é “criança”, desta forma 

definida como a pessoa com até 12 anos incompletos, e o “adolescente” aquela 

pessoa entre doze e dezoito anos de idade.  A pessoa idosa, da mesma forma, 

não gera dúvidas, uma vez que são assim definidas as pessoas com idade igual 

ou superior a 60 anos, porém o mesmo não se dá quando nos referimos a pessoa 

com deficiência.  A deficiência, quando necessário, deve ser avaliada, 
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exatamente para que se possa definir o nível em que um determinado 

impedimento pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, e até 

para estabelecer a condição de pessoa com deficiência.  O decreto nº 5296/2004 

vem nesse sentido definir os limites da pessoa com deficiência e com mobilidade 

reduzida, para evitar até que qualquer tipo de prótese caracterize uma pessoa 

com deficiência. 

A deficiência que pode afetar uma pessoa, vem ampliar a vulnerabilidade, 

da criança, do adolescente e do idoso, sendo que com relação a este último, 

pelas condições naturais que surgem com a idade, essa consequência é mais 

provável. Os efeitos do desgaste físico que se apresentam com a idade podem 

tornar essa pessoa idosa também deficiente e, portanto, o que apresentamos 

anteriormente como legislação de proteção do idoso e da pessoa com 

deficiência, poderão ser aplicadas à mesma pessoa. 

O desenvolvimento da ciência e das tecnologias tem proporcionando às 

pessoas idosas uma vida mais longeva, provocando uma mudança nos 

conceitos que eram aplicados a pessoa idosa.  A aposentadoria, um direito 

previdenciário, vinha se confundindo com a redução de atividades, com o 

“recolher aos aposentos”, fato que na atualidade se modifica, gerando na 

população idosa a busca de novas atividades, nas diversas possibilidades que a 

vida pode oferecer 

Caracterizados pela falta paulatina de energias, aspecto natural do 

envelhecimento, uma atuação mais incisiva começa a existir com programações 

como as “olimpíadas de idosos”, caracterizando uma mudança de perspectiva, 

onde as políticas públicas e sociais que estão voltadas para o idoso, deixam de 

atender somente o idoso vulnerável para incluir também o idoso ativo. São 

movimentos tímidos, porém que caracterizam um novo olhar da sociedade em 

relação às pessoas com mais de 60 anos. Não somente uma preocupação, mais 

além disso, uma constatação. Essa pessoa idosa, mesmo com independência e 

autonomia, não apresenta a mesma vitalidade que desfrutava antes, portanto, 

com menor resistência aos esforços físicos, intelectuais e psicológicos, 

necessitam da devida proteção do Estado, o que vem ocorrendo acompanhando 

os rumos da nossa cultura e dos movimentos internacionais. O ranço destas 

modificações permanece, quando ainda poucas ações objetivam o idoso no 
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contexto social, que embora independente e com autonomia está fragilizado pela 

solidão e pelo abandono afetivo. De outro modo, o fazem de forma segregaria, 

reunindo-o aos seus iguais, quando deveriam estar incluindo-o aos demais, 

dentro de um contexto social amplo. Esses idosos necessitam de estímulos para 

continuar a participar da sociedade. Não como elementos de um grupo com 

características particulares, mas como pessoas com individualidade e 

identidades próprias, partes da sociedade como um todo. São indivíduos com 

características diferentes, fatos e existências próprias, vivendo na sociedade e 

interagindo com todos que a constituem.  

Enquanto alguns estudiosos ainda estão debatendo sobre idosos ou 

velhos, análises etimológicas ou sociais, e de forma desastrosa, com objetivos 

comerciais, estabelecendo preconceituosos estigmas como “melhor idade”, 

“idade de ouro”, etc., a nossa legislação, protegendo a pessoa idosa, gerando 

direitos que garantem a dignidade e o respeito, ao que devem ser credoras todas 

as pessoas, não tem em nenhum texto o termo “velho”. 

A indignação cresce, quando mesmo em meio às pessoas que têm maior 

proximidade com o idoso, ou com o estudo do envelhecimento, identificamos um 

olhar para o idoso que o infantiliza, o coloca como um objeto de piedade e 

consternação. Que o identifica genericamente com os casos de extrema 

fragilidade. Que o avalia a partir de conceitos pré-estabelecidos, onde o idoso 

deve proceder de acordo a sua idade. Valores de qual época?  O que realmente 

significa? 

Dentro de alguns grupos – sem esclarecimento – posso entender, mas 

não entre pessoas que estudam o envelhecimento. 

Houve uma época em que as comunicações eram difíceis, os transportes 

deficientes, as mídias lentas e as enciclopédias (Barsa, Larousse), fonte de 

pesquisa. Não havia divórcio, a mulher viúva permanecia enlutada até a sua 

morte, o homem de 50 anos era velho. Deveria jogar bocha, cuidar dos netos, 

etc. Quem guarda ainda este quadro na sua mente não pode entender e 

tampouco contribuir de forma positiva para a melhor condição do idoso, sua 

participação social e sua qualidade de vida atualmente. Quando a expectativa 

de vida estava em torno dos 50 anos, não tínhamos idoso. Esse novo 
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personagem começa a surgir quando ultrapassando essa faixa etária, a pessoa 

se torna longeva e aí então não há nada previsto, para esse período de tempo 

que excede a expectativa de vida. 

Um novo olhar, que não é tão novo assim, vislumbra um grupo diferente, 

que não está encerrando as atividades, e que alcança novos anseios e 

expectativas. Pessoas de idade avançada sim, porém não extremamente 

fragilizados. Fragilizando talvez. Pessoas que continuam se reinventando, 

buscando qualidade de vida com nova paginação. Adaptando-se aos novos 

conceitos, dentro de aspectos ético e morais diferentes e atuais, utilizando os 

recursos da tecnologia e da medicina para mitigar as deficiências. Estas pessoas 

idosas, cada vez mais numerosas e ativas, participantes deste universo, com 

crescente expectativa de e melhoria da qualidade de vida. O despertar para vida, 

o retirar-se da clausura, o conduz na busca de novas satisfações. 

O setor dos serviços já identificou esse novo mercado e ofertas 

bombardeiam o idoso dentro das atividades culturais, recreativas e de laser. O 

turismo se insinua nas ofertas das mais diversas nuances. Turismo cultural, de 

saúde, de laser, de aventuras e outros mais, são atualmente responsáveis por 

um número significativo de passageiros em todos os meios de transportes. 

No caso dos idosos, principalmente para longas distâncias, a procura é 

maior pelo transporte aéreo. O conforto, o menor tempo, a segurança e sem 

dúvida o clima que envolve uma viagem aérea, tem concorrido para uma cada 

vez maior procura por este meio de transporte.  

A aviação é uma atividade que se renova com grande velocidade e o 

entendimento de tudo o que se pode obter em termos de qualidade e 

possibilidades também se alteram rapidamente. 

O idoso, principalmente aqueles que não estão familiarizados com este 

tipo de transporte, necessitam de uma prévia apresentação de tudo o que 

envolve uma viagem aérea. 
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 03 - O TRANSPORTE AÉREO 

Aviação é uma atividade científica, técnica e econômica que traz como 

princípio de maior relevância a segurança de voo. Tem como objetivo o estudo, 

a pesquisa, o desenvolvimento técnico e científico, os projetos e construções de 

aeronaves e infraestrutura aeroportuária para promover, operar e explorar a 

aviação civil e militar. 

A aviação militar, que não é objeto do nosso trabalho, embora pela sua 

natureza tenha se revelado como a principal atividade dentro da aviação que 

concorre para o desenvolvimento de novas tecnologias as quais, posteriormente 

são transferidas para aviação civil. 

A aviação civil é toda e qualquer utilização da aviação que não seja para 

fins militares, desenvolvida por entidades públicas ou privadas, dentro de duas 

categorias; a do transporte aéreo e da aviação geral. 

A categoria "aviação geral" envolve atividades comerciais ou não, 

normalmente utilizando aviões e helicópteros, incluindo-se nesta categoria as 

operações de táxi aéreo, aerofotogrametria, aviação executiva (operações 

mantidas pelas empresas para atender aos seus negócios e transporte de seus 

funcionários e diretores), a aviação agrícola, UTI aérea, o policiamento aéreo a 

aviação privada particular, a aviação experimental, a desportiva que envolve 

competições, acrobacias, paraquedismo, instrução de voo  e outras atividades 

aéreas. 

A categoria "transporte aéreo", também conhecido como aviação 

comercial,  explorando comercialmente o transporte de passageiros, bagagens 

e cargas, dentro de operações regulares ou não regulares; como empresa 

concessionária do serviço aéreo regional atendendo centros de baixa ou média 

densidade populacional, em espaço territorial regional;  empresa aérea 

doméstica ou nacional atendendo centros de alta densidade populacional, 

operando em todo o território nacional brasileiro; ou como empresa aérea que 

opera serviços de  transporte aéreo internacional. 

Segurança nas operações aéreas 
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A segurança nas operações aéreas é o princípio mais importante e que 

estabelece uma doutrina ou filosofia de trabalho, que é definida pela 

Organização de Aviação Civil Internacional - OACI como um estado em que o 

risco de lesões às pessoas ou danos aos bens se reduzam e se mantenham em 

um nível aceitável, ou abaixo destes, por meio de um processo contínuo de 

identificação de perigos e gestão de riscos. (Doc 9859 OACI) 

Seguridad operacional. Estado en que el riesgo de lesiones a las personas 

o daños a los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por 

debajo del mismo, por medio de un proceso continuo de identificación 

de peligros y gestión de riesgos. . 

A doutrina da segurança é difundida dentro da aviação, de forma ampla, 

desenvolvendo nos seus operadores atitudes preventivas, que passam a orientar 

seus comportamentos, sempre considerando o homem, a máquina e o meio. 

Observando quanto às aeronaves, os processos de fabricação, manutenção e 

condições de voo. Quanto ao homem, a sua formação, treinamentos, 

qualificações, habilitações e condições biopsíquicas adequadas para o tipo de 

operação e voo, levando ainda em consideração, todos os aspectos que 

envolvem a navegação aérea, as condições meteorológicas, do tráfego aéreo, e 

as características dos aeroportos envolvidos. 

As manutenções das aeronaves, são realizadas observando protocolos 

de ações preventivas e revisões programadas, levando sempre em 

consideração, o tempo de operação de cada unidade da aeronave (TBO - Time 

Between Overhaul), que não coincidem, provocando a necessidade de um 

acompanhamento diário, e a cada operação de pouso e decolagem. Os 

procedimentos operacionais obedecem a checklists executados 

obrigatoriamente a cada operação, por profissionais de operações - Aeronautas 

e Despachantes de Operações de Voo-  que devem estar e se manter em 

perfeitas condições físicas e mentais, fora dos limites da fadiga e 

emocionalmente equilibrados. O aeroporto é o começo e o final de toda operação 

e devem apresentar uma infraestrutura aeroportuária adequada e estar 

preparados e dotados dos requisitos mínimos necessários para as operações 

aéreas requeridas. 
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Verdadeiras cidades, os grandes aeroportos necessitam estar 

devidamente aparelhados para todas as circunstâncias que podem advir de um 

ambiente público, com um enorme número de pessoas circulando e interagindo.  

Devendo apresentar todos os recursos necessários para atender à demanda 

com relação a chegada das pessoas nas áreas de embarque para acesso ao 

aeroporto e desembarque para deixar o aeroporto, bem como as movimentações 

nos pátios de estacionamento para veículos. Internamente às áreas de 

atendimento aos passageiros, áreas de alimentação, áreas de estar, 

atendimento médico de urgência, adequação das áreas de circulação interna 

com as respectivas orientações, salas de embarque e de acesso aos portões de 

embarque e desembarque das aeronaves.  A necessidade de um serviço de 

segurança interno nos aeroportos é indiscutível, como da mesma forma, um 

serviço especializado de segurança para verificação das pessoas, no caso 

passageiros, com a intenção de embarque nas aeronaves. 

Os números apresentados pelas operações aéreas, indicam a grandeza 

dessas operações e a necessidade de meticulosos procedimentos para garantir 

a integridade das pessoas que utilizam esses serviços, sem afetar a dignidade 

da pessoa humana e o respeito que acompanhando os procedimentos deve ser 

observado. 

Existe uma resistência natural com relação a determinadas ações dos 

operadores de serviços, que são entendidas como excessivas, desnecessárias 

e até constrangedoras.  

Os três mais movimentados aeroportos brasileiros apresentam números 

elevados que nos permitem mensurar a dimensão das providências de 

segurança que devem ser observadas. 

Operações de pouso/decolagens ano 2016 (Infraero) 

Aeroporto Internacional de Guarulhos -    310.000 / ano  

Aeroporto de Congonhas     217.000 / ano 

Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek   200.000 /ano  

O Aeroporto de Guarulhos tem uma operação média de aeronaves a cada 

1,5 minutos 
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Passageiros (2016 fonte Infraero) 

Aeroporto Internacional de Guarulhos   36 milhões/ano 

Aeroporto de Congonhas      21 milhões/ano 

Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek  18 milhões/ano 

O que pode provocar picos de atendimento de embarque e desembarque 

em torno de 6000 passageiros/hora. 

Internacionalmente aeroportos como o de Atlanta, nos Estados Unidos 

movimentam mais de 96 milhões de passageiros anualmente. 

Os aeroportos estão preparados para as diversas emergências que 

podem ocorrer tanto na área externa, como na área interna que permite o acesso 

às aeronaves. Os funcionários que podem ter acesso à parte interna, obviamente 

tem treinamento específico quanto a segurança e a atos de interferência ilícita e 

atenção a todas as possibilidades que eventualmente podem ocorrer de um 

acesso indevido. 

Quando a primeira aeronave, dentro da história da aviação, foi inventada 

e realizou o seu primeiro voo, também e de maneira simultânea, foi inventado o 

aeródromo. 

Não existe operação aérea sem aeronave, e da mesma forma sem 

aeródromo.  Para que uma aeronave possa decolar ou pousar é necessária a 

existência de um aeródromo.  No instante em que foi inventada a aeronave 

também o foi o aeródromo. Estão intimamente ligados e de maneira inseparável. 

Desta forma segurança de voo começa antes da decolagem com os 

procedimentos AVSEC- Segurança da Aviação Civil Contra Atos de Interferência 

Ilícita. São procedimentos que interagem entre si, porém diferentes nos 

objetivos. 

Segurança de voo (Flight Safety) para as operações de voo e Segurança 

contra atos de interferência ilícita (AVSEC- Aviation Security). 

Os operadores aéreos devem observar requisitos a serem aplicados para 

garantir a integridade de passageiros, tripulantes, pessoal de terra, público em 
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geral, aeronaves e instalações de aeródromos, de forma a proteger as operações 

da Aviação Civil contra atos de interferência ilícita. 

Dentro desta filosofia que estabelece os procedimentos para a segurança 

contra atos de interferência ilícita participam, entre outros, e simultaneamente, 

os operadores de aeródromo (administradores do aeródromo- INFRAERO, 

DAESP etc.), e os operadores aéreos (empresas aéreas). 

Quando da realização do check-in no aeroporto, em cumprimento das 

normas estabelecidas  pela ANAC no RBAC 108/2012, subparte B, art. 25 e 

seguintes,   cabe às empresas aéreas uma série de procedimentos de segurança 

relativas ao passageiro e a bagagem de mão, que envolvem, obrigatoriamente 

desde as informações dos materiais considerados proibidos na bagagem de mão 

e na bagagem despachada para embarque na aeronave; orientações sobre a 

recusa que deverá manter em transportar pacotes e objetos recebidos de 

desconhecidos; realizar a identificação do passageiro de forma a assegurar que, 

ao embarcar na aeronave, o passageiro seja o detentor do bilhete aéreo e esteja 

de posse de documento válido de identificação, bem como assegurar que entre 

a área de embarque e a aeronave, o passageiro não entre em contato com 

pessoas não inspecionadas, efetuando o trajeto para o embarque da forma que 

foi estabelecida pelo operador do aeródromo; até  impedir o embarque e 

requerer, juntamente com o operador de aeródromo, que o passageiro se 

submeta a nova inspeção, antes do embarque, no caso do mesmo ter entrado 

em contato com pessoa não inspecionada. 

Os passageiros em trânsito ou conexão, conforme determina o artigo 108- 

27(a) (1) do RBAC 108 da ANAC, deverão ser mantidos dentro da ARS- Área 

Restrita de segurança, e impedidos de entrar em contato com pessoas não 

inspecionadas, sendo que se este fato ocorrer, o operador aéreo juntamente com 

o operador do aeródromo deverá garantir que seja realizada uma outra inspeção 

antes de novo embarque na aeronave. 

O RBAC 108/ 2012, se aplica também no caso de bagagens de mão ou 

pertences abandonados na aeronave que deverão ser retirados e submetidos 

aos controles de segurança. Toda e qualquer bagagem ou volume que for 

encontrado na Área Restrita de Segurança, bem como bagagens despachadas 
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que desembarquem e estejam abandonadas, carga de alto risco ou com sinais 

de adulteração devem ser retiradas para as devidas providências de segurança. 

De forma igual, com relação ao passageiro indisciplinado, assim definido 

quando se recusar ao cumprimento dos procedimentos de segurança, com falta 

de urbanidade ou representando ameaça à integridade física dos demais 

passageiros, funcionários ou tripulantes, estando no solo,  deverá ser impedido 

de embarcar, e no caso de estar a bordo da aeronave, deverá ser desembarcado 

na próxima escala mais apropriada, em função neste caso, da avaliação do 

comandante da aeronave, levando em consideração a segurança de voo, e 

sendo necessário, com o concurso da segurança do aeroporto e a Polícia 

Federal. 

Ainda de acordo com o RBAC 108/2012, toda carga ou mala postal será 

objeto de medidas de segurança que serão realizadas desde o terminal de carga 

até o embarque na aeronave e toda carga, mala postal ou bagagem suspeitas, 

serão impedidas de embarcar sem as devidas inspeções de segurança. 

Estando aeronave no solo, diversas medidas de segurança-AVSEC, 

estarão sendo providenciadas, observando-se os protocolos e checklists 

determinados pela RBAC 108/2012, a cada pouso e antes de cada decolagem 

envolvendo os serviços prestados à aeronave, desde abastecimento, serviços 

de bordo embarque e desembarque de bagagens despachadas e cargas. 

Antes de cada decolagem, durante o briefing da tripulação são 

estabelecidos, na reunião inicial da tripulação antes do voo, as tarefas com ações 

e posturas da tripulação em relação às medidas e procedimentos que deverão 

ser tomadas, bem como, o estabelecimento de códigos de comunicação entre 

os tripulantes de forma a prevenir ou responder aos atos de interferência ilícita 

(medidas de segurança AVSEC). Durante o voo a cabine de comando deve ser 

mantida trancada, de forma que somente pessoas autorizadas possam entrar ou 

sair. 

Quando apresentamos estes aspectos que dizem respeito à segurança,  

estamos procurando mostrar que não se tratam de procedimentos casuais 

referente a uma determinada empresa aérea ou aeroporto, mas de 

procedimentos estabelecidos internacionalmente, obrigando os operadores de 
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aeroportos a estarem adequadamente dentro desses princípios, sob pena de 

sofrerem sanções em relação a determinados destinos, sujeitando os 

passageiros que embarcarem nestes aeroportos a uma nova inspeção de 

segurança quando do reembarque em conexão. 

Alguns passageiros demonstram indignação e sentem-se incomodados 

com determinados procedimentos de segurança, principalmente quando 

realizados em aeroportos internacionais.  Essa indignação é fruto da falta de 

entendimento dos objetivos pretendidos com relação a segurança de todos.  

A revista e inspeção de passageiros e de bagagem de mão que é 

desenvolvida nos aeroportos são necessárias e resultam de forma eficiente na 

prevenção de atos ilícitos.  A simples divulgação da existência desse serviço 

reduz a incidência de ataque, apresentando uma característica preventiva.  Em 

alguns aeroportos vários avisos públicos são expostos nos terminais sem, 

entretanto, revelar a natureza de tais medidas de segurança, alcançando 

resultados preventivos. 

Para entendimento da regularidade dos procedimentos requeridos no 

canal de inspeção, que são de atendimento obrigatório e de responsabilidade do 

operador de aeródromo, observamos abaixo os art. 02 a 08 da Resolução 

207/2011 ANAC que estabelece a responsabilidade pela inspeção de segurança 

da aviação civil contra atos de interferência ilícita ao operador do aeródromo, sob 

a supervisão da Polícia Federal ou, na sua ausência, do órgão de segurança 

pública responsável pelo policiamento do aeródromo. 

Esta norma, definindo os procedimentos a serem seguidos por todos, 

estabelece que no canal de inspeção de segurança os passageiros devem 

obedecer ao fluxo, em fila, aguardando a vez na posição demarcada, 

direcionando-se para o pórtico detector de metais somente quando autorizado 

pelo agente de segurança, acondicionando todos os seus pertences na bandeja 

de inspeção e passar pelo detector de metais com as mãos livres. 

Em caso de alarme sonoro, será realizada a inspeção com o detector 

manual de metais até a localização do motivo do alarme. Novas inspeções de 

segurança inclusive pelo pórtico de detecção até que não seja mais acusada a 

presença de objeto metálico, inclusive com busca pessoal que pode chegar a 
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busca nas vestimentas, que deverão ser retiradas. Neste caso a inspeção pode 

ser realizada em local reservado, quando solicitado pelo passageiro. Persistindo 

a dúvida e não sendo possível assegurar que o passageiro não porta item 

proibido, o seu acesso às áreas restritas será negado. 

Prioridade do idoso. 

O idoso, conforme definição dada pela Resolução 280/2013, está 

protegido na condição de passageiro com necessidade de assistência especial - 

PNAE, tendo direito a prioridade ao ser inspecionado nas áreas de segurança, 

inclusive com relação aos tripulantes, e será submetido aos procedimentos de 

inspeção na medida em que sua condição permitir. 

Caso o idoso necessite e esteja acompanhado de acompanhante, este 

deverá ser inspecionado primeiro e, depois de concluída a sua inspeção, poderá 

ser solicitado, pelo agente de segurança, o seu auxílio para realizar a inspeção 

no passageiro idoso. 

Caso o passageiro idoso não possa ser submetido a inspeção do detector 

de metais, em função de material implantado, deverá ser submetido a busca 

pessoal que normalmente é mais demorada. A busca pessoal deve ser realizada 

por agente do mesmo sexo, em sala reservada, com discrição e na presença de 

testemunha, caso o passageiro solicite. 

 A busca pessoal consiste na revista do corpo de uma pessoa, suas vestes 

e demais acessórios, realizada por autoridade policial ou agente de proteção da 

aviação civil, neste caso com consentimento do inspecionado. 

Inspeção para voos internacionais 

Observam os mesmos procedimentos realizados no caso do voo 

doméstico, o acesso ao salão de embarque internacional é complementado com 

restrições no tocante ao transporte de substâncias líquidas, incluindo géis, 

pastas, cremes, aerossóis e similares, em suas bagagens de mão. 

Todos os líquidos devem ser conduzidos em frascos com capacidade de 

até 100 ml. Caso o frasco tenha volume maior, mesmo que não contenha mais 

que esse volume (100 ml), não pode ser transportado. Todos os frascos devem 

ser colocados em uma embalagem plástica transparente, que possa ser fechada, 
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contendo capacidade máxima de 1 litro e devem estar dispostos com folga dentro 

da embalagem fechada. É permitida somente uma embalagem plástica por 

passageiro e deverá ser apresentada para inspeção visual no ponto de inspeção 

de embarque, não havendo restrições ao transporte de frascos vazios 

Como pode ser observado, trata-se de um protocolo que não aceita 

decisões pessoais do agente de segurança ou considerações em relação a 

pessoas de forma a proporcionar procedimentos diferenciados. 

O objetivo é a segurança tanto com relação aos atos ilícitos no solo como 

em voo. Nos horários de pico essas inspeções são lentas apresentam grandes 

filas e podem ser agravadas, se a operação estiver sendo realizada em um 

embarque para voo internacional, pela necessidade de atender também aos 

procedimentos alfandegários e de imigração. 

Passageiros VIPs 

Em alguns aeroportos de grande movimento, para atender a passageiros 

VIPs como por exemplo, chefes de governo e acompanhantes VIPs, existem 

instalações especiais, que permitem acesso da área pública (lado terra do 

aeroporto) para a área reservada de segurança (lado ar do aeroporto) com 

passagem separada para o pátio de aeronaves, permitindo desta forma o 

embarque ou desembarque com todas as cortesias e evitando envolvimento com 

os demais passageiros não VIPs. Acrescente-se nestes casos, a necessidade 

de ser garantida a segurança pessoal destes grupos de passageiros. 

 

 04 -  O VOO DO IDOSO 

No transcorrer da vida muitas coisas que gostaríamos de fazer são 

postergadas ou colocadas em segundo plano e acabam não se realizando.  As 

prioridades e as urgências vão se estabelecendo fixadas no atendimento das 

nossas necessidades momentâneas e imediatas, colocando em “pause” estes 

sonhos e devaneios.  Gostaríamos as vezes, realizar uma viagem que nos leve 

a um acontecimento internacional, conhecer novos lugares ou desenvolver a 

prática de um esporte ou outra atividade fora daquelas que normalmente 
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desenvolvemos no dia a dia. Em função das dificuldades que são apresentadas 

pela indisponibilidade de tempo, ou da capacidade financeira e até mesmo, em 

virtude de ajustes necessários dentro do nosso núcleo familiar, mantemos estes 

nossos sonhos adormecidos. 

Porém, quando estas situações se modificam e esses obstáculos 

desaparecem, e se ainda temos potencial para tanto, voltamos a acalentar e 

procurar a realização destes sonhos. 

Em uma determinada fase da vida, que pode ocorrer com mais frequência 

em idades mais avançadas, é quando se alcança superar estes obstáculos 

ligados à disponibilidade de tempo, às nossas obrigações profissionais e 

familiares. Surge então, a predisposição para a busca e realização destes 

anseios que em outras épocas não puderam ser realizados. 

Assim é com relação às viagens e com ênfase às viagens aéreas.  

Antigamente com preços proibitivos, o transporte aéreo era bastante elitizado e 

acessível somente a uma pequena camada da sociedade.  Com o 

desenvolvimento da tecnologia aeronáutica, projetos de aeronaves com 

capacidade cada vez maior de transportar passageiros e ao mesmo tempo, 

desenvolvendo tecnologias que efetivamente reduziram os custos das 

operações, em função de motores de maior potência e menor consumo 

específico, sistemas de voo que permitem maiores velocidades, mais rápidos, 

eficientes e seguros, o custo individual por passageiro diminuiu, permitindo a 

oferta de bilhetes de passagem mais acessíveis, possibilitando uma expansão 

no mercado de transporte aéreo.  

Mudanças políticas na economia com relação à comercialização das 

passagens aéreas, estabelecendo um regime de liberdade tarifária, permitiu que 

a empresa aérea pudesse oferecer preços diferenciados e facilitações 

financeiras, alcançando dessa forma, a participação de um número ainda maior 

de pessoas. 

Paralelamente, o mercado percebeu no idoso um potencial consumidor 

suficientemente interessante, passando a apresentar a estes, ofertas de serviços 

que incluindo o transporte aéreo, o transformaram em clientes normais e com 

um potencial ainda a ser explorado. 
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A imagem que apresentava o idoso como uma parcela da população, que 

com o seu tempo livre, permanecia em casa de pijama, ou se reunindo com 

outros da mesma idade em locais onde desenvolviam atividades recreativas 

próprias para a idade. Imagem da qual uns poucos se aventuravam desviar, 

estabelecendo novos projetos de vida, não existe mais da mesma forma. 

Persiste em alguns rincões sócio culturais e estão lentamente sendo dissolvidos.  

A realidade caminha no sentido do estabelecimento de um grupo responsável 

por parcela da economia doméstica, que continua trabalhando, buscando novos 

horizontes, estabelecendo programas que correspondem à continuidade das 

suas atividades. Desenvolvendo no seu tempo livre, uma série de atividades que 

conduzem à melhor qualidade de vida, surgindo como ávidos consumidores, 

formando um mercado que invade cursos de diferentes objetivos e 

informatização, utilizando as mídias mais recentes para interagir com amigos e 

parentes. Uma geração de atletas com mais de 60 anos, desponta participando 

das mais diversas atividades físicas e recreativas, em academias, clubes e 

programas ecológicos. 

O turismo, para os participantes da categoria etária acima dos 60 anos, 

segundo o site “dados e fatos” do Ministério do Turismo, página “sondagens 

conjunturais” apresentou em 01 de outubro de 2016 (data de comemoração do 

dia do idoso) o resultado de pesquisas em relação ao ano de 2015, que apontam 

o crescimento de 5.9% na procura dentro desta faixa de consumidor, pelas 

viagens aéreas, sendo resultado consolidado pela pesquisa o número de 68,4% 

do grupo de idosos com intenção de viajar. Nesta pesquisa 31,3% dos idosos 

confirmaram o propósito de viajar dentro dos próximos 6 meses a partir de 

outubro de 2016. Este resultado reflete o interesse de uma parcela de idosos 

correspondente a aproximadamente 21,4% dos idosos no Brasil, pretendendo 

viajar optando pelo transporte aéreo. 

  Atualmente somos 207 milhões de habitantes, com 11% de idosos acima 

de 60 anos (IBGE – março 2017), o que representa 22.4 milhões de brasileiros 

acima de 60 anos. 

As comunicações cada vez mais facilitadas e a globalização da 

informação, permitem a ampliação territorial das ofertas de serviços e produtos 

em todas as áreas da atividade humana, facilitando a diversificação na busca de 



101 
 

soluções para a vida das pessoas nos diversos segmentos, como o da saúde, 

da instrução e do turismo. 

Embora sem generalizar, pessoas idosas alcançando o direito da 

aposentadoria ou de alguma outra forma, reduzindo as suas atividades 

profissionais, provocam uma mudança de rotina e passam a buscar, a partir 

desta fase da vida, outras atividades, incluindo-se aí, a realização de desejos 

adormecidos. Pertencendo a um grupo consumidor importante, são alvo de  

propostas comerciais de turismo, dentro dos mais diversos segmentos, 

incentivando idosos de diferentes faixas etárias, condições físicas e financeiras 

a participarem dos diversos programas e atividades inclusive viagens aéreas. 

Aderindo à ideia da viagem aérea e por não serem passageiros frequentes 

ou até mesmo tratando-se da primeira viagem. Levando-se em consideração o 

enfrentamento nas viagens aéreas de circunstâncias diferentes das mantidas e 

realizadas normalmente em outra atividades, acrescendo, as características 

naturais, próprias da pessoa idosa que reduzem a sua independência, afetando 

a sua mobilidade ou já com deficiências que as tornem até totalmente 

dependentes, voltamos a nossa atenção, à necessidade de algumas 

informações referentes à viagem aérea da pessoa idosa, no tocante à 

observação de procedimentos, cuidados e providências necessárias para uma 

realização confortável e segura. 

O planejamento da viagem 

Necessário em todas as viagens e a todo tipo de passageiro, 

independentemente das circunstâncias e objetivos, o planejamento da viagem é 

um processo obrigatório sem o qual não será possível sequer efetuar as reservas 

referentes ao transporte, locação de veículos ou hospedagem. 

Preparar a viagem, varia de acordo com os objetivos e a sua duração. 

Compreende desde a seleção do destino, ou dos destinos, se nacional ou 

internacional. Definição quanto ao meio de transporte, hospedagens, levando em 

consideração os acompanhantes e disposição financeira. 

A escolha do transporte aéreo é a primeira opção entre as pessoas idosas, 

segundo pesquisas do Ministério do Turismo, levada a efeito pelo Instituto 
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Brasileiro de Economia (IBRE), da Fundação Getulio Vargas -  68,4% do grupo 

idoso no Brasil que manifestou pretensão de viajar dentro do período de seis 

meses a partir de outubro de 2016, deu preferência ao transporte aéreo. 

Definidos os destinos, para uma viagem mais confortável, alguns critérios 

devem ser observados quando da seleção da rota. Preferencialmente direta e 

sem escalas, e procurando evitar viagens com conexões. 

Escalas são paradas intermediárias, entre a origem e o destino, nas quais 

não há necessidade dos passageiros que estão a bordo desembarcarem.  São 

estabelecidas dentro de uma programação, para desembarque de passageiros 

com esse destino e embarque dos passageiros locais.  É o mesmo voo e a 

mesma aeronave. 

As conexões, de outra forma, são paradas nas quais é necessário o 

desembarque e o embarque em outro voo e/ou aeronave.  As escalas são 

paradas de curta duração, normalmente o tempo suficiente para o abastecimento 

ou embarque local enquanto que as conexões, podem apresentar longos 

períodos no solo. 

Ocasionalmente, em voos longos, podem ocorrer paradas técnicas com a 

finalidade de abastecimento. Nestes casos os passageiros, por motivos de 

segurança, são obrigados a desembarcar e aguardar o abastecimento na sala 

de trânsito, não podendo sair da área de segurança. 

Ainda na preparação da viagem, não se pode deixar de considerar a 

localização dos aeroportos em relação à cidade e as facilidades para o seu 

acesso, tanto na ida como na volta da viagem.  A quantidade de bagagem a ser 

transportada também deve ser considerada dado que, além de dificultar o 

deslocamento, também representam aumento no custo da viagem.  

Realizar pesquisa se for o caso, com relação a hotel e quantidade de 

diárias, sempre levando em consideração o horário do desembarque no destino, 

o tempo para a saída da área privada do aeroporto, considerando a retirada de 

bagagem, a passagem pela imigração e alfândega se for internacional, e o tempo 

previsto de deslocamento até o hotel. Nos serviços de hotelaria, as diárias 

começam normalmente após as 14:00 horas. O passageiro idoso, viajando sem 
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acompanhante, precisa estar atento com o horário da chegada e verificar a 

necessidade ou não de um serviço receptivo de aeroporto e de coordenação 

terrestre. Estes serviços podem ser pesquisados e contratados através da 

internet antes da viagem – proporcionam apoio bilíngue e suporte no translado 

de acordo com a necessidade e interesse do passageiro. 

A compra da passagem 

A pesquisa que precede a compra do bilhete de passagem, atualmente é 

melhor elaborada através da internet. Realizando a busca nas diversas agências 

de turismo, de forma eletrônica, por meio dos respectivos "sites", sempre com o 

devido cuidado em relação ao conceito e a integridade das agências, dando 

preferência àquelas que também efetuem o atendimento pelo telefone ou 

pessoalmente em local físico. Para evitar maiores problemas é interessante 

procurar saber a regularização do cadastro da agência de turismo junto à 

EMBRATUR (cadastur.turismo.gov.br), consultar e pesquisar o nível de 

reclamações de consumidores, o que pode ser realizado pela internet (existem 

páginas com serviços de informações sobre serviços como o “Reclame Aqui”). É 

terrível, ao se apresentar para o embarque, não encontrar a reserva, ou no hotel, 

o apartamento não corresponder ao reservado. A aquisição do bilhete pode ser 

realizada diretamente nas empresas aéreas ou através das agências de viagem. 

É necessária a familiarização com os termos que definem os serviços prestados 

e os respectivos alcances. 

Os serviços de atendimento às pessoas com necessidades especiais 

podem começar a ser solicitados nestas pesquisas. 

A locação de veículos é uma ótima opção, principalmente se o passageiro 

ou seu acompanhante tiverem facilidade em navegar pelos caminhos do GPS e 

dos mapas. O interessante, para diminuir os problemas da locação no local, é 

efetuar a reserva antes da viagem, verificando a compatibilidade entre os 

horários de funcionamento das locadoras para a entrega do veículo, e o horário 

de chegada ao aeroporto. 

Problemas e dificuldades em relação à saúde podem ocorrer com 

qualquer pessoa, independentemente das circunstâncias, e não caracterizam 

nenhum desperdício de tempo, a verificação do seguro de viagem e as 
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respectivas coberturas. Existindo uma circunstância crônica e de provável 

ocorrência, a verificação dos serviços médicos da localidade, levando-se em 

consideração as características da especialização médica e internação 

disponível. Com ênfase nas viagens internacionais, por simples que seja, pode 

se tornar um problema a necessidade da compra de um determinado remédio, 

que não é comercializado com o mesmo nome que consta na sua receita médica 

original, e também quanto a validade dessa receita diante das normas locais. 

Com o planejamento completo e custos adequados, iniciam as reservas 

dos bilhetes e contratação dos diversos serviços desejados. Já nesta fase estará 

sendo definido o contrato correspondente ao bilhete que será adquirido. Nesta 

pesquisa é necessário determinar, se a viagem é somente de ida ou ida e volta, 

as datas previstas dentro do planejado, analisar as ofertas apresentadas, as 

durações de cada voo, número de escalas ou conexões. 

No caso de conexões a atenção deve ser direcionar ao tempo entre o 

desembarque e o embarque no outro voo, para o prosseguimento da viagem.  

Se o tempo for muito pequeno, poderão ser encontradas dificuldades, gerando 

um estresse desnecessário, em função da distância entre a área de 

desembarque e a de reembarque.  A não familiarização com o aeroporto – alguns 

são verdadeiras cidades – pode gerar um grande desconforto, pela dificuldade 

de comunicação e entendimento dos procedimentos para os deslocamentos. 

Nestes aeroportos os tempos para os deslocamentos entre os diversos pontos 

são estudados e pesquisados, para possibilitar agilidade e diminuição do tempo 

gasto, considerando as pessoas com mobilidade reduzida. Para diminuir os 

tempos de percurso, são disponibilizadas esteiras rolantes, escadas rolantes, 

cadeiras motorizadas e deslocamentos internos com a utilização de transportes 

coletivos, todos com acessibilidade dentro do conceito de desenho universal. 

Existindo a dúvida quanto à capacidade do passageiro em realizar normalmente 

esses procedimentos, deve ser solicitado, já na reserva do bilhete, o serviço de 

apoio ao passageiro que necessita de assistência especial – PNAE. 

No caso de uma conexão com longa permanência no solo, de forma 

oposta, o tempo pode ser muito grande, porém não o suficiente para permitir a 

saída do aeroporto para um passeio na cidade, obrigando o passageiro a 

permanecer na área pública, que não oferece acomodações para longos 
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períodos, sendo mais desconfortável ainda, se o passageiro apresentar alguma 

redução de mobilidade ou condição de saúde fragilizada. 

Algumas cidades possuem aeroportos na categoria hub (hub-and-spoke), 

que se caracterizam por serem aeroportos “centro de distribuição de 

passageiros” de uma determinada empresa aérea para as diversas outras 

cidades servidas por ela, como é o caso, por exemplo do Aeroporto Internacional 

de Guarulhos com relação à Latam e à Gol, do aeroporto de Atlanta nos Estados 

Unidos da América com relação à Delta Airlines, American Airlines, etc. 

Nessas conexões, pode ocorrer inclusive o atraso do voo, cuja aeronave 

transporta o passageiro até esta conexão e em função deste atraso, o passageiro 

não consiga realizar o embarque no voo previsto.  A empresa aérea deverá tentar 

embarcar o passageiro no próximo voo disponível, ou oferecer a estadia em 

hotéis no aeroporto ou na cidade, até o próximo embarque.  Essa providência, 

no entanto, não resolve os problemas que irão advir no caso do planejamento de 

uma viagem, onde os dias previstos para a estada no destino são estritamente 

os necessários para os propósitos da viagem, ou quando os compromissos estão 

agendados para data e horário imediatamente após chegada, além do prejuízo 

referente ao pagamento das diárias de hotel por acaso já reservadas. 

No entanto, as conexões permitem viagens com custo menor, oferecendo 

um leque de opções com relação aos destinos que podem ser ampliados com 

os compartilhamentos (code-share) entre as empresas. 

No caso da preferência por uma determinada empresa aérea é importante 

observar, havendo compartilhamento, qual é a empresa operadora. Neste 

sistema, o passageiro pode estar comprando um bilhete de passagem de uma 

empresa aérea “A”, mas quem irá operar o atendimento será a empresa aérea 

“B”.  

Não é necessariamente o objetivo deste estudo, mas existe diferença 

entre o voo compartilhado (code-share) e o acordo entre linhas (interline). No 

primeiro a operação é compartilhada, ambas vendem um mesmo voo e somente 

uma irá operar.  No segundo caso ambas vendem um voo e cada uma opera o 

seu trecho neste voo.  
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O bilhete de passagem é único, estabelecendo a origem e o destino, 

mesmo sendo previsto com ou sem escalas. É individual e intransferível, desta 

forma ao efetuar a reserva deve ser observado com atenção os dados fornecidos 

referentes aos documentos e ao nome do passageiro, para evitar restrições e 

impedimentos de embarque, com maior atenção ainda, nas viagens 

internacionais. Normalmente o primeiro nome e o último sobrenome 

acompanhado de “Junior, Filho ou Neto” se for o caso. 

Conforme a Resolução ANAC nº 400/2016, que vigora a partir de 

14/03/2017, o bilhete de passagem deverá apresentar antes do pagamento ser 

efetuado, quando da reserva, as informações referentes ao valor total da 

passagem, as regras para o caso da não apresentação do passageiro para 

embarque (no-show), para a remarcação e reembolso, com suas eventuais 

multas.  Deve conter também o tempo de conexão e eventual troca de 

aeroportos, regras e valores do transporte de bagagens.  O comprovante de 

passagem aérea seja físico ou eletrônico, também deve apresentar o 

procedimento e horário de embarque, os produtos e serviços e o prazo de 

validade da passagem aérea. 

  

Bagagem aérea 

A bagagem aérea despachada, a partir desta resolução, passa a constituir 

um contrato acessório oferecido a parte pelo transportador.  

A bagagem é um direito do passageiro e podem ser de dois tipos.  A 

bagagem de mão, pequena que o passageiro embarca e acomoda na cabine nos 

compartimentos superiores ou sob seu assento e tem a finalidade de transportar 

os objetos pessoais e de valor.  

A bagagem a ser despachada é transportada no compartimento de 

bagagens do avião e em ambos os casos os limites variam de acordo com a 

empresa, com aeronave e com o destino. 

Bagagem de mão 

A partir do dia 14 de março de 2017, nos termos da Resolução ANAC nº 

400/2017, a bagagem de mão tem uma franquia mínima para viagens nacionais 
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ou internacionais equivalente a 10 kg. O que ultrapassar esse peso poderá 

provocar a cobrança pelos quilos excedentes. A quantidade de volumes e o 

tamanho da mala também são definidos pelas companhias aéreas e constam no 

contrato de transporte. Esse tipo de bagagem deve se constituir de objetos 

frágeis e de valor econômico, sentimental, bem como aqueles úteis para viagem, 

incluindo equipamentos eletrônicos como laptop, tablet, celular ou câmara. 

Documentos, chaves, material de leitura ou conforto pessoal também fazem 

parte da bagagem de mão. Como a temperatura do ar condicionado no interior 

das aeronaves normalmente é baixa, e interessante levar agasalho, e uma muda 

de roupa adequada ao clima da cidade de destino, que também se apresenta 

como uma providência prática em caso de extravio de bagagem. Se a viagem 

for curta e sendo possível, é interessante portar somente a bagagem de mão, 

que vai permitir a vantagem de maior mobilidade na saída do aeroporto. 

É tolerado levar como bagagem de mão aparelhos de barbear, tesouras 

menores que seis centímetros com pontas arredondadas, lixa de unha menor 

que 6 centímetros sem ponta perfurante ou partes cortantes, canetas e lapiseiras 

menores que 15 centímetros, apenas um isqueiro com gás ou fluído. Nos voos 

domésticos, bebidas no máximo cinco garrafas de um litro cada, desde que 

lacradas e com teor alcoólico inferior a 70%, e no máximo 4 unidades de spray 

de uso médico ou de higiene pessoal em frascos de até 500 ml ou 500 gramas. 

Quando são estabelecidos estes limites, é óbvio, não está sendo cogitada 

a hipótese de consumo a bordo, porém, uma circunstância, no caso de embarque 

sem bagagem despachada, ou uma compra efetuada após o despacho da 

bagagem.  

É proibido na bagagem de mão o transporte de armas e réplicas de armas, 

objetos pontiagudos ou cortantes, instrumentos que possam ferir como martelos 

ou bastões e substâncias tóxicas, explosivas ou inflamáveis. 

Nos voos internacionais não é permitido levar na bagagem de mão 

líquidos, géis e pastas em recipientes com mais de 100 ml de volume. Todos os 

líquidos e cremes abaixo desse volume devem ser armazenados dentro de um 

saco plástico transparente vedado de até 1 litro (20 cm por 20 cm), que serão 



108 
 

verificados na ocasião da inspeção de embarque. É permitida somente uma 

embalagem dessas por passageiro.  

Líquidos adquiridos no Free Shop serão aceitos somente se estiverem em 

sacola selada, acompanhados da respectiva nota fiscal do mesmo dia do voo. 

Deve-se observar, no entanto, que se trata de uma regra nacional e que em 

outros países pode não ser aceito no caso do reembarque das conexões.  Soros, 

remédios líquidos e alimentos de bebê, devem ser levados somente na 

quantidade necessária para todo o período da viagem de ida, incluindo-se para 

as escalas e conexões. 

Estas fiscalizações são realizadas antes do acesso às áreas restritas, 

quando da inspeção de segurança, de forma que, no caso de algum impedimento 

o passageiro poderá retornar ao balcão de despachos da empresa aérea e 

despachar como bagagem despachada. O tempo gasto será o problema. 

Bagagem despachada 

A bagagem despachada tanto em voos domésticos como internacionais, 

é um serviço extra oferecido ao passageiro, e pode ser cobrada, sendo que os 

valores e os limites irão variar de acordo com a política da companhia aérea, a 

condição dos passageiros nos programas de relacionamento, o tipo de tarifa, o 

destino e a classe em que se viaja. Na aquisição do bilhete, que caracteriza o 

contrato de transporte, verifique as informações sobre as regras para sua 

passagem, conferindo inclusive aquelas sobre dimensões de bagagens 

permitidas e franquias para crianças de colo. Esses limites variam 

internacionalmente, em cada país e também entre as companhias aéreas, 

tornando praticamente obrigatório o conhecimento das regras de bagagem nos 

voos envolvidos. 

Objetos de valor e eletrônicos preferencialmente devem ser transportados 

na bagagem de mão, mas se houver necessidade existe a possibilidade de fazer 

uma "declaração de valor" dos objetos e bens despachados no check-in, ocasião 

em que a empresa deverá solicitar a nota fiscal, comprovando o valor bem, como 

também, a verificação do bem, podendo cobrar uma taxa para se responsabilizar 

por este transporte. Algumas pessoas procuram proteger a sua bagagem 

utilizando serviços de plastificação antes de fazer o check-in. Estes serviços são 
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oferecidos normalmente em grande parte de aeroportos fora das empresas 

aéreas, e se caracterizam por uma forma a mais de proteção da bagagem, assim 

como também e interessante personaliza-las, utilizando inclusive cintas com 

sistema de tranca e segurança, o que além da proteção, permitem maior 

facilidade de identificação nas esteiras, quando da retirada das bagagens. A 

bagagem despachada poderá, no caso de não se enquadrar nas condições de 

manuseio e dimensões, ser recusada ou submetida a um contrato de transporte 

de carga, que observa regime próprio de contratação e procedimento.  

Nos voos internacionais não é permitido levar na bagagem de mão 

líquidos, géis e pastas em recipientes com mais de 100 ml de volume. Todos os 

líquidos e cremes abaixo desse volume devem ser armazenados dentro de um 

saco plástico transparente vedado de até 1 litro ( 20 cm x 20 cm ), que serão 

verificados na ocasião da inspeção de embarque. É permitida somente uma 

embalagem dessas por passageiro.  

Líquidos adquiridos no Free Shop serão aceitos somente se estiverem em 

sacola selada, acompanhado da respectiva nota fiscal do mesmo dia do voo. 

Deve-se observar no entanto, que se trata de uma regra nacional e que em 

outros países pode não ser aceito, no caso do reembarque das conexões.  

Soros, remédios líquidos e alimentos de bebê, devem ser levados somente na 

quantidade necessária para todo o período da viagem de ida, incluindo-se para 

as escalas e conexões. 

Bagagem especial 

Equipamentos esportivos, instrumentos musicais, bicicletas, bolas, 

pranchas de surf, skate, sky's, entre outros, devem ser transportados dentro de 

embalagens apropriadas ou em suas caixas originais.  Cada empresa tem sua 

política própria para o transporte de bagagens especiais sendo importante 

observar as condições de cada uma inclusive com relação a existência de taxa 

para Despacho.  É importante nesses casos o contato com a empresa com 

antecedência 48 horas. 
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No aeroporto 

A chegada no aeroporto, para voo doméstico, deve ser de pelo menos 

uma hora e meia antes do horário do voo, e três horas para voo internacional. 

No caso do passageiro ainda não ter realizado o check-in pelo site ou 

aplicativo da companhia, é necessário pegar o cartão de embarque no balcão da 

empresa aérea ou nos totens de autoatendimento. Pesar e se necessário, 

despachar a bagagem. O passageiro necessita estar portando um documento 

de identificação civil, com fé pública e válido em todo o território nacional, o 

código de reserva do voo ou o número do bilhete.  Normalmente, tanto nos 

Totens de autoatendimento como no balcão da empresa o passageiro vai 

encontrar funcionários que o irão auxiliar no processo de check-in e de pesagem 

das bagagens. 

O check-in eletrônico pode ser realizados por conta própria e com 

antecedência, através dos sites ou aplicativos para celular das companhias 

aéreas. O check-in virtual é liberado para acesso entre dois dias e uma semana 

antes do voo, o que pode variar conforme a empresa aérea.  O procedimento é 

simples devendo ser observado o voo para o qual se pretende fazer o check-in, 

a escolha do assento, devendo ser utilizando o número de bilhete eletrônico ou 

o número da reserva. 

 

Passagem com nome errado 

Como as passagens são intransferíveis podem ocorrer contratempos na 

hora de embarcar ao ser comparado o nome no bilhete e o que consta no 

documento de identidade, assim devem ser evitadas quaisquer diferenças 

inclusive as de grafia. No caso do passageiro verificar que o seu nome foi grafado 

incorretamente, deve comunicar-se com a companhia aérea até o momento do 

check-in, para que a correção seja realizada sem custos, que só vai ser devida 

no caso de voo internacional que envolva mais de uma empresa, desde que o 

erro seja de responsabilidade do passageiro. 

Dentro das regras atuais, art.11 e § único da resolução 400 ANAC, é 

possível mudar a data da viagem, ou desistir dela, após a compra da passagem 
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se estiver dentro do prazo de validade da passagem aérea que é de um ano a 

contar da data de sua emissão.  A nova regulamentação, permite no caso do 

passageiro desejar cancelar a viagem e pedir o reembolso, sem custos, o contato 

com a companhia em até 24 horas a partir do recebimento do seu comprovante, 

sendo que esta regra se aplica, desde que a compra tenha sido realizada com 

antecedência de pelo menos 7 dias em relação ao voo. 

Caso estes prazos não possam ser observados, pode ocorrer a cobrança 

de uma porcentagem do valor pago, que deverá variar conforme o tipo de tarifa 

do bilhete. Algumas tarifas promocionais não são reembolsáveis após 24 hs da 

compra. No caso de  situações contrárias à vontade do passageiro, entre outros, 

o atraso do voo por mais de 4 hs ou cancelamento do voo, o passageiro não 

aceitando reacomodação em outro voo ou outra forma de transporte oferecido 

pela companhia para o mesmo trajeto, será integralmente ressarcido, desde que 

solicitado no aeroporto de origem, de escala ou de conexão, sendo que nestes 

dois últimos casos, além do reembolso, é assegurado o retorno, sem custos, do 

passageiro ao aeroporto de origem; ou proporcional ao trecho não utilizado, caso 

o passageiro prefira permanecer na localidade desta escala ou conexão. O 

reembolso poderá também ser feito em créditos para aquisição futura de 

passagens aéreas, inclusive para terceiros. 

Se o passageiro desistir da viagem ou perder o voo de ida, deverá 

informar à companhia aérea, até o horário do respectivo voo, a respeito do não 

comparecimento no voo (no-show), para que não seja cancelada, 

automaticamente, a volta da viagem, evitando assim outros inconvenientes para 

remarcar a volta, como disponibilidade de horário, mudança de valores e também 

o pagamento eventual de multa contratual conforme a política da empresa.  Para 

que as empresas possam cumprir os horários de embarque e decolagem da 

aeronave conforme o previsto, são obrigadas a encerrar o check-in com 

antecedência, cujo procedimento normal é de 30 minutos, porém alguns 

aeroportos, em função do movimento e características, o check-in é encerrado 

com antecedência de 40 minutos em relação ao horário do voo. 
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Sala de embarque 

Com o cartão de embarque em mãos, o passageiro deve procurar se 

dirigir para sala de embarque, que dá acesso aos portões de embarque nas 

aeronaves. A sala de embarque pode ser, somente para voos nacionais, 

internacionais ou ambos; é uma área restrita onde todos os passageiros e suas 

respectivas bagagens de mão já passaram pela inspeção de segurança. Com 

instalações adequadas contando com banheiros e lavatórios e de forma opcional 

com lojas e lanchonetes, é o local menos estressante para aguardar o embarque, 

deve o passageiro estar atento para as informações apresentadas nos painéis e 

através do sistema de alto-falantes referentes a possíveis alterações, atrasos ou 

até mudanças do portão de embarque. 

O acesso a sala de embarque é precedido pela inspeção de segurança 

no caso de voos domésticos e também à verificação da Polícia Federal no caso 

de embarque internacional. 

Como já foi visto, com os documentos e o cartão de embarque conferidos 

logo na entrada, o passageiro alcança o pórtico onde deverá submeter-se a 

inspeção obrigatória através do raio-x da bagagem de mão e demais acessórios 

que estiver portando. Durante a passagem pelo raio X todos os objetos metálicos 

que estiver levando consigo deverão ser depositados na esteira, inclusive os 

notebooks, que obrigatoriamente, devem ser retirados das mochilas ou bolsas e 

colocados sobre as bandejas separado dos demais objetos. A passagem pelo 

detector de metais, pode determinar também, a necessidade da revista pessoal, 

feita manualmente pelo agente de segurança, com ou sem a utilização de 

scanner corporal. 

Passageiros com marca-passo ou implante coclear (aparelho auditivo), 

estão liberados dessas dessa etapa devendo, no entanto, comprovar com a 

apresentação da carteira de portador de marca-passo ou implante e o laudo 

médico com o código de identificação de doenças, no caso de aparelho auditivo. 

Eventualmente alguns itens podem exigir aplicação de procedimentos 

diferenciados de inspeção de segurança.  Filmes fotográficos com sensibilidade 

elevada, órgãos, tecidos, células hematopoéticas, cinzas provenientes de 

cremação de restos mortais humanos, instrumentos cirúrgicos esterilizados, 
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transportados sobre a coordenação do Sistema Nacional de Transplantes.  

Animais domésticos, incluindo cães-guia, não passa pelo raio-x, somente pelo 

detector de metais, porém as caixas de transportes normalmente devem passar 

pelo raio-x. 

O passageiro idoso que solicitou atendimento especial deverá estar 

assistido pela empresa aérea, no início da viagem, desde o check-in até o 

embarque e acomodação na aeronave, e ao final, da aeronave até a saída para 

a área pública, transferência ou conexão, incluindo a retirada de bagagens, uso 

de instalações sanitárias e controles de fronteiras. 

Embarque no avião 

Uma vez realizada a chamada para embarque, o passageiro deve dirigir-

se ao portão indicado, observando as instruções para o embarque que atenderá 

com prioridade às pessoas idosas, às gestantes, às lactantes, às pessoas com 

determinada condição específica, apresente limitada a sua independência ou 

mobilidade. 

Uma vez a bordo, deve procurar acomodar suas bagagens de mão no 

compartimento superior acima da sua poltrona ou sob a poltrona à sua frente. 

Pode ser solicitada a troca de poltronas em função do atendimento do 

balanceamento da aeronave ou acomodação de passageiros que necessitem de 

atendimento especial. 

O passageiro idoso dentro do atendimento ao PNAE (passageiro com 

necessidade de atendimento especial) está na condição “meet and assist”. que 

direciona um “atendimento especial” que normalmente não é dispensado aos 

demais passageiros. O embarque e a acomodação a bordo são realizados dentro 

desta proposta, com atenção especial, sendo vedada a utilização de poltronas 

referentes às filas das saídas de emergência. Essa proibição, é hoje alvo de 

solicitações, inclusive por parte dos tripulantes, no sentido de ser modificada uma 

vez que é responsável por grande parte dos desconfortos e constrangimentos a 

bordo. Passageiros idosos, (assim considerados em função da idade) com vigor 

físico suficiente, plenamente capazes de operar qualquer saída de emergência, 

e que em momento algum do procedimento solicitaram atendimento 

diferenciado, são obrigados a mudar de assento, apesar de terem reserva 
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exatamente para esse lugar. O inconveniente não se restringe a esse 

constrangimento, até porque é legal, mas alcança as pessoas que o 

acompanham, que também vão ter que mudar de lugar na aeronave para 

permanecer em sua companhia. Para evitar este desconforto algumas empresas 

oferecem estes assentos para venda de forma diferenciada, inclusive, 

aproveitando a oportunidade, com valores diferenciados, porquanto o espaço 

entre as poltronas nestas fileiras é maior devido a necessidade da evacuação 

em emergência. Assim, ao procurar estes assentos, são também verificadas as 

condições do passageiro. Nem sempre dá certo. 

O passageiro idoso que apresente mobilidade reduzida, como já vimos, é 

acompanhado a partir do check-in até a porta da aeronave. Pode estar utilizando 

para a sua locomoção, ajuda técnica da empresa aérea ou de sua propriedade. 

Na porta da aeronave deixa a sua ajuda técnica utilizada e ocupa o seu lugar na 

aeronave, preferencialmente nas primeiras ou últimas fileiras, ou em caso de 

aeronaves de porte maior, nas fileiras próximas aos lavatórios apropriados e de 

maior acessibilidade. Excluindo os casos em que é necessária a maca, a ajuda 

técnica para a locomoção mais apropriada para o deslocamento nos aeroportos 

é a cadeira de rodas. Movida elétrica ou manualmente, transporta o passageiro 

até a porta da aeronave, caminhando desta posição para o seu assento. A sua 

ajuda técnica é despachada neste momento como bagagem e encaminhada 

para os compartimentos de bagagem da aeronave, retornando quando do 

desembarque. No caso do passageiro não conseguir locomover-se até o seu 

assento é utilizada a ajuda técnica de bordo, com dimensões adequadas para o 

deslocamento a bordo, sendo utilizada em todos os deslocamentos deste 

passageiro a bordo durante o voo. 

Impedimentos para o embarque 

Algumas circunstâncias podem ocorrer que impedem o embarque do 

passageiro devido à falta do documento de identificação quando da sua 

apresentação para o check-in, não atendendo às exigências dos países de 

escala conexão ou destino, referentes aos vistos entrada, permanência ou 

trânsito, bem como o certificado de vacinação.  Em função da segurança de voo, 

podem ser obstados também passageiros que estejam em estado embriaguez 
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ou sob efeito de substâncias químicas lícitas ou não, para evitar problemas a 

bordo com os demais passageiros. 

Os casos de impedimento de embarque em função de condições de risco 

à saúde são raros e normalmente definidos por ocasião do check-in. 

Outras ocorrências de natureza operacional, envolvendo condições 

meteorológicas ou de manutenção até com troca de aeronave, podem provocar 

o impedimento do embarque imediato gerando atrasos e até o cancelamento do 

voo. Nessa circunstância a empresa aérea deverá oferecer alternativas que 

venham compensar o passageiro promovendo simultaneamente a devida 

assistência material. 

Atrasos de voo 

Nos voos partindo do Brasil, os passageiros terão direitos, dependendo do tempo 

de espera nos casos de: 

Atrasos acima de 1 hora -    Acesso à comunicação (telefonemas, internet, etc.) 

Atrasos acima de 2 horas -   Alimentação (lanches, bebidas, etc.) 

Atrasos acima de 4 horas -  Acomodação ou hospedagem (caso passageiro não 

more na cidade de onde parte o voo e necessite passar a noite) e transporte de 

ida e volta ao aeroporto, além da alimentação ou reacomodação em outro voo 

da mesma empresa ou de congénere, ou execução do serviço por outra 

modalidade de transporte ou reembolso integral do bilhete. 

Durante o voo. 

Poderão ser utilizados aparelhos eletrônicos tais como laptop, câmara 

fotográfica e filmadoras, entre outros, além de celulares que poderão ser usados 

durante todo o voo, inclusive nas operações de pouso e decolagem desde que 

estejam no "modo avião". Alguns serviços de internet wi-fi, já estão sendo 

disponibilizados a bordo de algumas aeronaves. 

Atendimento aos passageiros a bordo 

Os aeronautas responsáveis pelo atendimento dos passageiros com 

relação à segurança, são treinados para resolver os problemas que podem 
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ocorrer a bordo da aeronave, tais como, os desconfortos naturais em função das 

variações barométricas, turbulências, ou até casos mais graves como 

descompressão ou fogo a bordo. Algumas prestações de serviços, no entanto, 

são restritas, em função das reservas de prerrogativas, como no caso de certos 

atendimentos médicos, que não autorizam nenhum procedimento, ação ou 

medicação, além daqueles básicos referentes aos primeiros socorros. Desta 

forma, não resta outro treinamento ou providência, que não seja, em casos 

graves, desviar a aeronave para uma localidade, mais próxima, que disponha de 

atendimento médico adequado para o caso. 

Certas circunstâncias, apresentadas pelo passageiro, podem determinar 

a sua não aceitação para o transporte aéreo, em função de atendimentos que 

exigem a presença de profissionais e equipamentos específicos que possam 

garantir as condições físicas vitais do passageiro. Por esse motivo, alguns 

passageiros omitem e até escondem aspectos de doenças que são acometidos. 

São ocorrências normais durante um voo, a presença de nuvens ou outros 

fenômenos meteorológicos que provoquem turbulências, que geram oscilações 

verticais na aeronave provocando, nos mais ansiosos, insegurança com 

respostas instintivas que podem levar ao caos os demais passageiros.  

Por graves que sejam, os procedimentos de emergência seguem 

protocolos que estabilizam os efeitos danosos ou simplesmente desagradáveis 

dessas ocorrências. Porém, os protocolos devem ser observados.  

Situações constrangedoras podem advir, quando em uma situação 

semelhante de turbulência, as ordens originadas no comando da aeronave 

determinem que todos, passageiros e tripulantes permaneçam sentados e com 

os cintos atados e dentre os passageiros se encontra pessoa que apresente 

condições características de doenças ou síndromes que a obrigam deslocar 

urgentemente ao banheiro, como por exemplo a incontinência urinária.  

Nas circunstâncias que caracterizam a necessidade do aviso luminoso de 

“atar os cintos”, desde a probabilidade até a real ocorrência de um fenómeno 

que provoque turbulências, cessa, inclusive, o serviço de bordo, se estiver sendo 

desenvolvido, bem como todas as demais atividades a bordo, desenvolvidas na 

cabine de passageiros, inclusive a movimentação dos tripulantes. A segurança 
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de voo, que deve promover a segurança e proteção das vidas e da integridade 

física de todos a bordo, é o preceito mandatório nestas ocasiões.  

O passageiro deve ser cientificado de todas as providências que deverá 

tomar preventivamente, para atenuar os efeitos e os problemas que por ventura 

sejam decorrentes de doenças crônicas ou patologias, que possam requerer 

imediatas ações ou intervenções. Para tanto o passageiro deve informar a 

empresa aérea antes do embarque.  

Para uma viagem confortável, a vestimenta deve da mesma forma ser 

confortável. É interessante ter consigo, dependendo do tempo da viagem, 

travesseiro de pescoço, máscaras para os olhos, cremes hidratantes, remédios 

para enjoo, algum chiclete ou bala para aliviar a pressão nos ouvidos.  

Para a segurança após o pouso, deve ser observada a luz com indicação 

para atar os cintos, levantando somente com o seu apagamento. 

Aeronave estacionada, desembarque, retirada da bagagem despachada 

e saída do aeroporto. 

 

Recebimento da bagagem despachada. 

Em poder do comprovante de bagagem, deve ser observada e identificada a 

área de entrega de bagagem e a respectiva esteira. Estando a sua bagagem 

facilmente identificada não deverá existir problemas para a retirada. Alguns 

aeroportos disponibilizam carrinhos de mão adequados para transporte de 

bagagens. Providencie para estar com um deste antes do início da entrega. 

Recebida a sua bagagem, verifique que não apresente sinais de violação ou 

avarias. 

O seu recebimento sem protestos, presume que a entrega foi realizada 

em bom estado. 

Extravio de bagagem 

Constatado o extravio, deverá ser apresentado imediatamente protesto 

junto à empresa aérea, que deverá restituí-la no endereço indicado pelo 
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passageiro em 7 dias no caso de voo doméstico e 21 dias no caso de voo 

internacional. 

O seu comprovante de bagagem é fundamental nesta ocasião.  A não 

localização da bagagem nos prazos acima, obriga o transportador a indenizar o 

passageiro dentro de 7 dias. 

 Avaria ou violação da bagagem 

O passageiro deverá apresentar protesto junto à empresa aérea dentro 

de 7 dias do seu recebimento. Paralelamente é importante efetuar um boletim de 

ocorrência policial.  

A empresa transportadora deverá dentro de 7 dias contados a partir do 

protesto adotar uma das providências: 

I -   reparar a avaria, quando possível, 

II -  substituir a bagagem avariada por outra equivalente, 

III - indenizar o passageiro no caso de violação, 

No caso de extravio de bagagem, será devido o ressarcimento de 

eventuais despesas do passageiro que se encontra fora de seu domicílio em até 

7 dias contados da data da apresentação dos comprovantes das despesas. 

O limite para o ressarcimento pelo extravio da bagagem fica limitado, 

salvo quando tiver outro valor sido preenchido, durante o check-in, na declaração 

especial de valor, a 1131(mil cento e trinta e um) Direito Especial de Saque -

DES. 

Passageiros com necessidade de assistência especial. 

Os passageiros que apresentem necessidade de assistência especial 

durante o transporte aéreo público, poderão se valer dos procedimentos 

dispostos na resolução 280 da ANAC de 11 de julho de 2013, que é aplicável 

aos passageiros, aos operadores aeroportuários, operadores aéreos e seus 

prepostos nos serviços de transporte aéreo público de passageiros doméstico 

ou internacional, regular ou não regular, exceção aos serviços de táxi aéreo. 

Envolve os procedimentos de embarque, desembarque e voos realizados no 
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território nacional, não alcançando aqueles realizados fora, bem como os 

procedimentos prévios à viagem e durante o voo de uma etapa com partida fora 

do território nacional, que são determinados por normas dos Estados de origem 

e matrícula das respectivas aeronaves. As normas internacionais estabelecem 

os princípios que são ratificados pelos Estados-Membros com formatação e 

diretrizes homogêneas, estabelecidas internamente de forma a permitir que uma 

aeronave ao entrar no espaço aéreo e territorial de outro Estado esteja operando 

em conformidade com os procedimentos estabelecidos internacionalmente. 

Os procedimentos nacionais de proteção, que devem promover a 

acessibilidade e a redução de obstáculos, com melhoria de condições ao 

passageiro com limitação na sua autonomia, não devem para o seu atendimento, 

implicar prejuízo à legislação nacional ou estrangeira aplicável, referente à 

segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita, à segurança 

operacional, ou a facilitação do transporte aéreo, aplicando-se somente às 

aeronaves registradas no Brasil. 

O passageiro que apresenta necessidade de assistência especial - PNAE, 

corresponde ao grupo que envolve a pessoa com deficiência, à pessoa com 

idade igual ou superior a 60 anos, à gestante, à lactante, à pessoa acompanhada 

por criança de colo, à pessoa com mobilidade reduzida ou qualquer pessoa que 

por alguma condição específica tenha limitação na sua autonomia como 

passageiro, ao qual deverá ser assegurada a igualdade de direitos com relação 

aos serviços que são prestados aos usuários em geral, sendo garantido porém, 

o atendimento prioritário, em todas as fases da sua viagem, inclusive com 

relação a passageiros frequentes, observadas as suas necessidades especiais 

de atendimentos, incluindo o acesso às informações e às instruções, às 

instalações aeroportuárias, às aeronaves e aos veículos à disposição dos 

demais passageiros do transporte aéreo. 

Somente pode haver restrições aos serviços prestados, quando não 

houver condições para garantir a saúde e a segurança do passageiro que 

necessita de assistência especial ou dos demais passageiros, com base nas 

condições previstas nos atos normativos da ANAC, no manual geral de 

operações ou especificações operativas do operados aéreo.  
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O operador aéreo deverá divulgar as condições gerais e restrições ao 

transporte de passageiro que necessite de assistência especial e das ajudas 

técnicas e equipamentos médicos. 

Os princípios constitucionais da cidadania e da dignidade da pessoa 

humana, alcançam toda a legislação infraconstitucional, que procura formalizar 

as ações e providências necessárias para a promoção da inclusão de todas as 

pessoas, que por motivos de vulnerabilidade biopsiquicosocial ou que por 

qualquer outra circunstância se apresentem em condições de desigualdade. 

Normas legais estabelecem prioridades, atendimentos especiais e direitos que 

substanciam a isonomia nas regras sociais.  

Assim também, com relação aos passageiros que definidos como 

pessoas que necessitam de atendimento especial-PNAE, o transporte aéreo 

estabelece tratamentos diferenciados que vão promover a igualdade entre os 

passageiros, de forma que seja do alcance de todos as vantagens de um 

transporte rápido, seguro e eficiente.  

Símbolo de desenvolvimento, tecnologia e modernidade, a aviação deve 

alcançar e ser disponibilizada, cada vez mais a todas as pessoas, ampliando as 

relações entre os povos e a globalização. Permitindo a participação das camadas 

da população de menor poder aquisitivo, através de custos menores, 

popularizando o meio aéreo como forma de transporte acessível e fundamental 

para as grandes distâncias. Entretanto, é necessário o entendimento de todos 

aqueles que forem viajar, utilizando esse meio de transporte, que o 

comportamento a bordo das aeronaves, exige um equilibrado conjunto de 

procedimentos e condutas pessoais para a confortável, agradável e segura 

viagem, uma vez que refletem em todos os demais. 

As viagens aéreas atualmente utilizam o espaço aéreo superior, operando 

em altitudes cujas características naturais de temperatura e pressão são hostis 

à vida humana, e que são adequadas artificialmente e mantidas desta forma 

durante todo o voo. Por melhor que sejam as tecnologias utilizadas para mitigar 

os efeitos desses fatores sobre o corpo humano, poucas pessoas conseguem 

chegar ao final de uma viagem longa em ótimas condições físicas e psicológicas. 

As alterações físicas, psicológicas e emocionais ocorrem normalmente e podem 
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estar sendo aceleradas pelo relacionamento entre os passageiros ou devido às 

circunstâncias do voo. 

Durante o voo, interagem aspectos físicos, psicobiológicos e sociais que 

vão determinar a qualidade do voo. Vamos partir de uma situação excelente de 

voo, que seria estabelecida em uma condição envolvendo um passageiro com 

saúde, descansado, alimentado de forma adequada, emocionalmente tranquilo, 

cercado por outros passageiros civilizados e agradáveis, trazendo consigo na 

bagagem de mão acessórios que lhe acrescentem bem-estar físico e distração 

para se aconchegar durante o ócio do voo, em uma etapa curta e na categoria 

de primeira classe. No outro extremo, uma situação péssima de voo, envolvendo 

um passageiro doentio, com incômodos físicos, alimentado erroneamente, 

totalmente perturbado com seus problemas, com medos, cercado de 

passageiros barulhentos, agitados e inquietos, crianças chorando, com sua 

bagagem de mão excessiva no seu colo, no bolsão a sua frente e sob seus pés, 

com as luzes da cabine ou externas das janelas irritando os seus olhos e sem 

proteção, vestimenta inadequada e desconfortável, sapato apertando, durante 

um voo longo, com horas de viagem, na classe econômica de uma aeronave 

lotada. 

Existem condições que somente o passageiro pode providenciar, outras 

que pode optar, dependendo do que lhe é mais importante ou da sua capacidade 

financeira e algumas que não podem ser modificadas. São inerentes ao voo, 

guardam relação específica com a viagem programada. 

A qualidade do voo 

Vamos analisar partindo das condições extremas mais desgastantes e 

peculiares ao voo de longa duração, no qual o passageiro vai estar sujeito mais 

intensamente aos seus efeitos. 

A viagem é de avião, não se trata de uma longa viagem em um ónibus, 

automóvel ou trem. O passageiro vai estar em outro ambiente, diferente daquele 

em que vive. Vai estar em uma altitude de aproximadamente 37000 pés (acima 

de 11000 metros) em uma condição atmosférica completamente hostil que 

impossibilita a vida humana sem o condicionamento atmosférico interno. Mas 

então para que voar tão alto? Para viabilizar o voo em termos de alcance e 
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rendimento, nas condições que oferecem melhores resultados de performance 

da aeronave. 

Assim sendo, somente resta estabelecer uma atmosfera artificial, que 

também não é aquela encontrada na maioria dos ambientes onde o ser humano 

habita. Equivale a uma atmosfera de uma região com altitude de 6000 pés (2000 

metros aproximadamente) e temperatura agradável em torno de 20ºC a 24ºC, 

porém muito seca. A umidade relativa permanece em torno de 12%, quando 

normalmente vivemos, na maioria dos lugares com UR acima de 50%. Seria 

similar a ir para Bogotá sem adaptação atmosférica. Além destes aspectos a 

pequena movimentação a bordo geram mal-estar muscular e dificuldades no 

sistema circulatório. 

Condições do passageiro ao embarcar 

As condições do passageiro ao embarcar vão estabelecer a intensidade 

dos efeitos que caracterizam a hipóxia. Casos de cardiopatias, pneumonia, 

problemas brônquio respiratórios, anemia ferropriva, carência proteica, etc. 

dificultam a oxigenação das células. O álcool mesmo quando ingerido com 

antecedência de 18 horas, atua e interfere na assimilação do oxigênio. 

Efeitos do voo no organismo 

Quanto maior o tempo exposto a estas condições maior o efeito no nosso 

organismo. Os problemas que surgem pela diferença na pressão do ar provocam 

a hipóxia que é caracterizada pela diminuição da saturação do oxigênio do 

sangue arterial. No passageiro em condições físicas normais não ocorrem 

alterações orgânicas significativas, no entanto, pode ocorrer a manifestação de 

sintomas de hipóxia hipobárica com o passageiro apresentando bocejos, 

inquietações, cefaleia e até vertigens leves, dependendo do seu estado físico, 

tabagismo e a presença de álcool no organismo. É obvio que o passageiro idoso 

será afetado com maior intensidade. 

Condições do passageiro a bordo 

O medo, ou eventual estado de ansiedade pode levar o passageiro a 

hiperpnéia que é caracterizada pelo aumento demasiado da frequência 

respiratória, aumentando o volume de ar inspirado gerando sufocação, 
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formigamento das extremidades e frio, podendo evoluir para uma perda de 

consciência. 

A variação da pressão do ar atmosférico pode provocar as chamadas 

aerobaropatias que se manifestam em virtude das diferenças de pressão entre 

o ar externo e as pressões internas dos órgãos cavitários do organismo humano. 

Embora na subida a altitude de voo se eleve com a correspondente variação da 

pressão do ar atmosférico (diminuição) até o nível de voo de cruzeiro 

(normalmente acima de 30000 pés), a altitude artificial interna da cabine de 

passageiros também se eleva, porém até aproximadamente 6000 pés. Essa 

variação da pressão na cabine de passageiros diminuindo até o equivalente a 

6000 pés (2000 metros aproximadamente) afeta o equilíbrio das pressões do 

corpo humano, provocando nas subidas a dilatação dos gases internos nas 

diversas cavidades (ouvidos médios, seios paranasais, estômago, intestino, 

dentes, etc.) gerando desconfortos, dores de ouvido, cólicas abdominais, 

eructação, flatos, dores de dente e de ouvido.  Durante as descidas, esses 

efeitos diminuem de intensidade até se estabilizarem.  

As vibrações de alta frequência que são transmitidas através da 

fuselagem da aeronave penetram no organismo humano repercutindo sobre o 

sistema auditivo, ocular, circulatório e neuromuscular, causando irritabilidade, 

estresse e fadiga. 

A baixa umidade do ar causa ressecamento da boca, mucosa nasal e 

conjuntiva bulbar acrescida das oscilações de temperatura e luminosidade 

causam desconforto, acentuando o efeito “jet lag” que altera o relógio biológico 

afetando o ciclo circadiano, desorganizam os horários de vigília, sono, níveis 

hormonais, hábito intestinal, batimentos cardíacos, e movimentos respiratórios. 

Assim, quanto melhor a preparação para uma longa viagem, de forma que 

ao embarcar o passageiro apresente condições físicas e psíquicas equilibradas, 

com alimentação que não provoque grandes níveis de fermentação no 

estômago, bagagem de mão com itens que diminuam os efeitos das variações 

luminosas e sonoras, travesseiro cervical para viagem, colírios, creme 

hidratante, toalha de rosto, lenços, vestimenta, calçado e meias confortáveis 

para a viagem, os seus remédios regulares e os eventuais, e sem nenhum pudor, 
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proteção para os casos de incontinências. Cada passageiro sabe das suas 

dificuldades e deve estar preparado. Os tripulantes estão preparados para 

atender ao passageiro nas diversas ocorrências, mas é melhor deixar estes 

procedimentos para os casos imprevistos. Os problemas previstos devem estar 

com as soluções antecipadas. 

Passageiros com vulnerabilidades, com mais razões, estão mais sujeitos 

a todos os efeitos desgastantes da viagem devendo receber um atendimento 

especial, que diminua o estresse e permita, desde a chegada no aeroporto até a 

sua saída no destino, menor desconforto e efeitos menos impactantes. Não se 

trata somente de procedimentos especiais por parte dos operadores do 

transporte aéreo, mas de todo um conjunto que envolve o comportamento 

pessoal de todos os passageiros, notadamente em longos trechos de voo, para 

a realização de uma boa viagem. É importante, melhor, é necessário educar a 

respeito do comportamento a bordo. 

A prestação de assistência especial a que tem direito o passageiro 

vulnerável, pode ser dispensada pelo mesmo, e no caso de ser solicitada, não 

deve lhe acarretar nenhum tipo de ônus.  Em determinadas situações o 

passageiro que necessita de assistência especial - PNAE, utilizando 

normalmente ou temporariamente, equipamentos médicos ou ajudas técnicas, 

pode vir a ocupar durante a viagem um espaço maior do que é utilizado 

normalmente por uma pessoa, impedindo assim, a ocupação por outro 

passageiro, e também esse material pode apresentar um peso acima do limite 

de franquia.  Em ambas as circunstâncias, no entanto, o passageiro será tarifado 

de forma especial.  Será cobrado por cada assento adicional necessário ao 

atendimento, o valor igual ou inferior a 20% do valor do bilhete aéreo adquirido 

e lhe deverá ser oferecido desconto de, no mínimo, 80 % do valor cobrado pelo 

excesso de bagagem, exclusivamente para o atendimento relativo ao transporte 

de ajudas técnicas ou equipamentos médicos indispensáveis utilizados pelo 

passageiro. 

Dentre as pessoas que tem o direito à assistência especial, nem todas 

efetivamente, dela necessitam, o que na prática estabelece a utilização deste 

auxílio de acordo com o interesse do passageiro, que deverá solicitar esse apoio, 

informando ao operador aéreo, no momento da contratação do serviço de 
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transporte aéreo, em resposta ao questionamento do operador, sobre a 

necessidade de acompanhante, ajudas técnicas, recursos de comunicação e 

outras assistências, independente do canal de comunicação utilizado. 

O operador aéreo pode restringir os serviços prestados, quando não 

houver condições para garantir a saúde e a segurança do passageiro que 

necessita de assistência especial, ou dos demais passageiros.  Estas 

circunstâncias podem ocorrer em função de condições previstas nos atos 

normativos da ANAC, nas condições gerais ou especificações operativas do 

operador aéreo.   Dependendo da necessidade do passageiro e das 

características da aeronave que irá atender o voo previsto, ou até mesmo das 

condições gerais da empresa, podem ser estabelecidas restrições ao transporte 

do passageiro que necessita de atendimento especial, ajudas técnicas e 

equipamentos médicos.  Operador aéreo deve divulgar as condições gerais e 

restrições ao transporte do passageiro e de suas ajudas técnicas e 

equipamentos médicos. 

Para a avaliação das condições do passageiro, é facultado ao operador 

aéreo exigir apresentação de informações prestadas através de formulários 

próprios ou documento médico, sobre as condições de saúde do passageiro que 

necessite viajar em maca ou incubadora; necessite utilizar oxigênio ou outro 

equipamento médico ou apresente condições de saúde que possa resultar risco 

para si ou para os demais passageiros ou necessidade de atenção médica 

extraordinária no caso de realização de viagem aérea.  Esses documentos 

devem ser avaliados pelo serviço médico do operador aéreo, especializado em 

medicina aeronáutica, com prazo para resposta de 48 horas. A recusa da 

prestação do serviço de transporte aéreo o passageiro, nestas circunstâncias, 

deve ser justificada por escrito no prazo de 10 dias e exclusivamente em função 

da garantia de saúde e segurança do passageiro e dos demais a bordo conforme 

as características operativas da aeronave. 

As ajudas técnicas utilizadas pelo passageiro para auxílio na sua 

locomoção, e da mesma forma os equipamentos médicos, podem ser utilizados 

na Área Restrita de segurança e levados até a porta da aeronave após terem 

sido submetidos à inspeção de segurança do aeroporto, e podem ser 
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transportados na cabine de passageiros, quando houver espaço, ou no 

compartimento de bagagem.  

No caso do passageiro que utilize cadeira de rodas para a sua mobilidade, 

o procedimento normalmente realizado, consiste no recebimento do passageiro 

na porta da aeronave, onde ele deverá levantar-se e caminhar até o seu assento 

com o auxílio dos tripulantes ou do seu acompanhante se preferir. Caso não 

exista essa possibilidade, haverá a troca para a cadeira utilizada a bordo da 

aeronave. Quanto à mobilidade e utilização de cadeira de rodas, a Resolução 

280/2013, no seu anexo I, para adequar o procedimento de embarque ao tipo de 

acesso, considera os casos daqueles que necessitando de ajuda técnica para 

longos trechos, têm condições de andar e subir degraus, dos que necessitando 

de ajuda técnica para longos trechos, têm condições de andar não podendo subir 

degraus e, daqueles que não podem efetivamente andar. Em todos os casos a 

ajuda técnica utilizada a bordo da aeronave é específica para esse fim, não 

utilizando as demais quando no interior da aeronave.  

No caso de extravio ou avaria de ajudas técnicas ou equipamentos 

médicos o morador deve propiciar, no desembarque, a substituição imediata por 

item equivalente, até que sejam localizados.  No caso de confirmado o extravio 

ou a inutilização dos mesmos, o operador deverá indenizar passageiro no valor 

de mercado no prazo de 14 dias.  Ajuda técnica ou equipamento médico que 

havia sido disponibilizada pelo operador após o desembarque, deve permanecer 

com o mesmo até que se efetue a aquisição ou substituição, limitado o prazo de 

15 dias após o pagamento da indenização. 

Acompanhante 

O passageiro com deficiência ou mobilidade reduzida, deve ser 

acompanhado sempre que; viaje em maca ou incubadora; em virtude de 

impedimento de natureza mental ou intelectual, não possa compreender as 

instruções de segurança de voo ou não possa atender às suas necessidades 

fisiológicas sem assistência. 

No caso de passageiro que viaje em maca ou aquele que não possa 

atender às suas necessidades fisiológicas sem assistência, a empresa aérea 

deve prover acompanhante, sem cobrança adicional, ou exigir a presença de 
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acompanhante de escolha do passageiro, cobrando deste, pelo assento do 

acompanhante, valor igual ou inferior a 20% do bilhete aéreo adquirido pelo 

passageiro com necessidade de assistência especial. O acompanhante deve 

viajar na mesma classe em assento adjacente ao do passageiro que esteja 

assistindo. Nestes casos a solicitação de atendimento especial deve ter 

antecedência de 72 horas. 

O operador aéreo deve prestar assistência ao passageiro desde a sua 

apresentação no cheque e despacho de bagagem, providenciar o seu 

deslocamento do balcão do check-in até a aeronave, passando pelos controles 

de fronteira e segurança.  Providenciar prioridade no embarque, acomodação 

não assento, incluindo o deslocamento dentro da aeronave, auxiliá-lo na 

acomodação da bagagem de mão, deslocamento desde a aeronave até a área 

de restituição de bagagem, recolhimento das mesmas acompanhamento nos 

controles de fronteira, saída da área de desembarque e acesso área pública,  

condução as instalações sanitárias, prestação assistência ao usuário de cão-

guia ou um dia de acompanhamento e transferência ou conexão entre voos. 

O embarque dos passageiros com assistência especial é realizado antes 

dos demais e o desembarque após o dos demais passageiros, exceto quando o 

tempo disponível para a conexão ou outra circunstância justifique a priorização 

ao desembarque. 

O idoso com Independência reduzida, faz parte do grupo que requer 

atenção especial individual durante as operações de embarque e desembarque 

que normalmente não é dispensada aos demais passageiros. 

As ocorrências que podem se verificar a bordo, devem ser resolvidas 

observando-se o princípio da segurança de voo. Nenhum fato que possa surgir 

a bordo durante o voo pode ter maior relevância que a segurança de voo.  Outras 

providências podem ser desenvolvidas no intuito de amparar o passageiro, 

preservar a sua dignidade, eliminar constrangimentos de qualquer sorte, desde 

que não afetem a segurança de voo. 

A segurança de voo busca a proteção da vida dentro da aviação nas suas 

diferentes operações. A vida é um valor que o princípio da dignidade da pessoa 

humana realça, talvez o mais importante, e a segurança de voo busca, ao final, 
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protege-la. As operações aéreas não teriam sentido sem essa preocupação, sem 

essa busca constante de eliminar as possibilidades de acidentes e incidentes 

aeronáuticos. Para isso devem ser eliminados os fatores contribuintes, que 

necessariamente não são os que determinam o acidente, mas fazem parte de 

uma corrente. São elos da mesma corrente. A preservação da vida e da 

integridade física constituem objetivos primordiais para a segurança de voo. 

Alguns procedimentos, que podem parecer, em um primeiro olhar, exagerados 

ou desnecessários, são prevenções que estão eliminando fatores contribuintes 

para um acidente. 

Não se trata de estabelecer a ditadura da segurança de voo, onde todos 

os direitos cessam na sua presença, mas de procedimentos estabelecidos em 

função da necessidade da prevenção. Em nenhum momento, ficam alijados os 

demais aspectos que podem ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, 

porém em determinadas circunstâncias, temos que realizar escolhas, definir 

prioridades, estabelecer procedimentos. 

Traçando um paralelo, todos sabemos da necessidade da utilização do 

cinto de segurança nos veículos. Todos os motoristas e passageiros entendem 

e praticam isso espontaneamente?  Se queremos segurança, somos obrigados 

a efetuar escolhas, determinar prioridades. 

Quando surge uma ocorrência a bordo que não oferece nenhum risco à 

segurança do voo, toda atenção está voltada para a sua solução, dentro dos 

conceitos guiados pela dignidade, com ações saudáveis e apropriadas ao caso. 

Em uma emergência médica, inicialmente busca-se o atendimento no 

próprio local onde o passageiro está sentado devido a segurança no caso de 

variações das condições do voo. Sendo necessário mais espaço, ou 

atendimento na posição horizontal, o passageiro é conduzido para a Galley mais 

próxima, onde é deitado e os tripulantes têm mais recursos, inclusive para 

proteger o passageiro em casos de turbulência. 

Da mesma forma, qualquer atendimento que possa ser constrangedor é 

realizado em uma Galley, em espaço reservado, garantindo inclusive, se for o 

caso, a sua segurança. 
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Analisamos anteriormente vários aspectos que podem concorrer para a 

manifestação de sintomas que evoluindo necessitam de imediata assistência. 

Parte destes desconfortos podem ser suavizados com providências adotadas 

pelos próprios passageiros antes do embarque. São providências simples, que 

tornam o voo mais agradável e também não vão incomodar os demais 

passageiros sentados ao seu lado. Se o passageiro tiver na sua bagagem de 

mão uns óculos de sol ou uma máscara, pode descansar e não vai precisar 

impedir o outro de abrir uma janela, acender uma luz para leitura ou utilizar um 

aparelho digital que tenha luz forte na tela. Uma questão de urbanidade, salvo 

se o entendimento for o de “não se deve” ler a bordo com as luzes apagadas. Se 

fosse esse o entendimento, não haveriam luzes individuais. Quando o 

passageiro ao lado tem apneia ou ronca é interessante um protetor ou abafador 

de ouvidos, ou um fone de ouvido. Essa perturbação tem maior incidência nas 

pessoas idosas e do sexo masculino, principalmente quando a alimentação foi 

gordurosa e excessiva. Evitar alimentação que possa causar irritação intestinal. 

O passageiro que apresente quadro clínico da síndrome do intestino 

irritável cujos sintomas são ampliados no voo, como flatulência, mal-estar e 

urgência fecal, bem como o passageiro com incontinência urinária, deve estar 

prevenido, com a utilização de equipamento apropriado, para evitar 

constrangimentos e procurar utilizar o banheiro antes do embarque, e quando 

em voo, antes da descida. 

Considerando a segurança dos passageiros a bordo da aeronave durante 

o voo, devem ser observados de forma preventiva, alguns procedimentos em 

situações normais tais como: 

- Nas operações de, pouso e decolagem - "manter o encosto das poltronas na 

posição vertical", " recolher a mesa à sua frente";  

- Nas previsões de turbulência - "permanecer sentado com os cintos atados"; 

- Durante o táxi no solo - "permanecer sentados nos seus lugares até a parada 

total da aeronave”. 

Nas emergências e situações que possam ser assim caracterizadas 

outros procedimentos são estabelecidos e informados aos passageiros. Todos 
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os aspectos relevantes referentes à segurança do voo e manutenção da 

integridade física e saúde dos passageiros estão listadas nos manuais de 

operações e são observadas pelos tripulantes responsáveis pelos passageiros 

(comissários de voo). 

Os passageiros, devem observar o atendimento das solicitações, uma vez 

que estas têm caráter mandatório para alcançar de forma preventiva a segurança 

de todos. Foram estabelecidas em função das necessárias ações preventivas 

requeridas em virtude de situações de fato. Portanto, se um passageiro precisa 

se movimentar para diminuir uma câimbra nas pernas, o que é muito comum em 

pessoas idosas, principalmente após longos períodos sentados, ou se o 

passageiro apresenta histórico de incontinência urinária de urgência, que o 

obriga a se deslocar rapidamente para o banheiro e exatamente nesta ocasião 

o comando de "atar os cintos" estiver vigorando, não existem dúvidas que deve 

permanecer com os cintos atados. 

Nestas ocasiões, também os tripulantes deverão estar da mesma forma, 

sentados com os cintos atados. As normas que os tripulantes devem observar, 

não os autoriza atendimento aos passageiros nestas circunstâncias. A não 

observação fica por conta e risco do tripulante. 

As providências que eliminem ou reduzam circunstâncias semelhantes 

devem ter sido objeto de preocupação antes do embarque. Assim como o 

passageiro providencia um livro para sua distração, ou um agasalho, uma 

máscara e outros tantos itens, deve também estar preparado para essas 

ocasiões que ele sabe, pelo seu histórico de vida, da possibilidade de ocorrência 

e de como mitigar seus efeitos.  

No caso de o passageiro não observar o cumprimento da orientação, por 

algum motivo que ele entenda justificável, será advertido verbalmente pela 

tripulação, não havendo nenhuma outra ação neste caso, uma vez que todos os 

tripulantes permanecerão sentados e com cintos atados. O passageiro estará 

colocando em risco a sua integridade física e a dos demais, uma vez que na 

ocorrência de uma turbulência severa poderá ser lançado sobre os outros 

passageiros e contra outras partes da aeronave. 
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Nestes casos, os tripulantes da cabine de passageiros, através da 

comissária chefe, devem informar, pelo rádio, o fato ao comandante do voo, que 

a seu critério e possibilidades, poderá efetuar um desvio urgente, o que pode 

não ser possível, ou arremeter, no caso de um pouso, para evitar o risco de 

pouso com o passageiro sem a devida proteção. Nenhuma operação desse tipo 

tem prosseguimento se o comandante tomar conhecimento, em tempo hábil, de 

passageiro em condição de risco. 

Outras emergências, com passageiros a bordo que possam extrapolar 

estes aspectos, caracterizadas por risco de morte, são avaliadas pelos 

tripulantes para providências anormais ao voo, obrigando pousos com "pessoa 

a bordo em emergência médica", gerando imediatamente em todo o sistema de 

controle de tráfego aéreo, prioridade desta aeronave nas operações de voo. 

Os tripulantes encarregados pela segurança dos passageiros 

(comissários de voo), durante a sua formação são preparados para as 

circunstâncias de emergências que podem surgir a bordo da aeronave, tanto em 

voo como no solo. Recebem treinamentos teóricos e práticos para os casos de 

emergências com fogo a bordo, pousos de emergência na terra e na agua, 

procedimentos nos casos de sobrevivência na selva, no mar e no gelo e 

primeiros socorros. Quando nas empresas, esses treinamentos são refeitos 

periodicamente e mantidos dentro dos níveis de proficiência exigidos, com 

ênfase voltada para as rotas e aeronaves em que estarão operando.  

Emergências médicas podem ocorrer inesperadamente em qualquer fase 

do voo. Quando no atendimento ao passageiro, o quadro evolua para uma 

condição que requeira atenção médica imediata, o procedimento inicial é solicitar 

a presença voluntária de um médico que esteja a bordo.  Comparecendo o 

médico, será disponibilizado, além do conjunto de primeiros socorros e 

precaução universal (KPS) que contém medicação permitida pelos regulamentos 

nacionais como analgésicos, descongestionantes nasal, antiácidos, 

antieméticos e anti-histamínicos, máscaras RCP, ressuscitador AMBU, ataduras, 

algodões antissépticos, gaze estéril entre outros do gênero, inclusive o 

desfibrilador automático, que os comissários também tem acesso, também o 

conjunto médico, que somente poderá ser utilizado por profissionais médicos, 

contendo equipamentos específicos para atendimento emergencial e 
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medicamentos para diversas intervenções, todas dentro dos requisitos 

estabelecidos pela ANVISA. 

O médico que se apresentar determinará a necessidade ou não, do 

imediato atendimento hospitalar, o que poderá resultar além da mudança de rota, 

em um pouso no aeroporto adequado mais próximo. Os tripulantes, dentro dos 

procedimentos de segurança de voo, estarão observando todas as instruções do 

médico. A aeronave transportando enfermo ou ferido grave tem prioridade sobre 

as demais nas operações de tráfego aéreo. 

Caso não se apresente nenhum médico ou outro profissional da área 

médica, os tripulantes estarão realizando, via rádio, o atendimento com a devida 

orientação médica através de serviços prestados pelos centros médicos da 

própria empresa ou contratados, como é o caso da MedAire, que atende a 

maioria das empresas em voos internacionais. Este atendimento determina ao 

tripulante as providências de emergência, inclusive alterações de rota e pousos 

de urgência. 

 

 

05 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentro das considerações finais, cabe ressaltar a influência que a 

Constituição Federal de 1988 representa para as conquistas sociais em favor da 

parcela de mais idade, através de comandos que penetram por todo o contexto 

legal infraconstitucional.  Acompanhando uma tendência em que se observa a 

pessoa idosa, a pessoa longeva, não mais como um velho e, de outra forma, 

como um adulto vivendo em uma fase da vida caracterizada pelo envelhecimento 

mais acentuado. Diante de um quadro cultural próprio de uma nação jovem, que 

rapidamente caminha para um envelhecimento populacional, sem os ajustes 

necessários para garantir a todos, a inclusão social necessária para o pleno 

exercício da cidadania, dentro do princípio da dignidade da pessoa humana, é 

normal que a inércia das modificações conceituais possam ainda estar gerando, 

no seio da sociedade, comportamentos que não possam ser aceitos dentro de 
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um espírito de justiça, solidariedade e igualdade, onde as pessoas sejam 

reconhecidas, não por suas características físicas ou sociais; não por sua 

representatividade ou valor dentro do grupo ou comunidade a que pertença, mas 

pela sua simples existência como ser humano e sua intrínseca natureza, 

carregada de sentimentos e anseios. 

Os comandos constitucionais provocaram normas legais que alcançam as 

pessoas com vulnerabilidade, acrescentando a cada grupo proteções 

específicas que promovem a inclusão, reduzindo as desigualdades, permitindo 

a acessibilidade necessária para o exercício da cidadania. Aspectos físicos, 

sensoriais e intelectuais, dentro do contexto natural das pessoas e que 

determinam a sequência da vida biológica do homem durante a sua existência, 

foram observados para adequar os fatos e atividades das pessoas com 

fragilidades aos direitos estabelecidos para a sua garantia. Sanções foram 

estabelecidas para a salvaguarda e ostensiva obrigação do cumprimento de 

regras impostas na defesa daqueles mais fragilizados, tanto socialmente, como 

também na amplidão dos efeitos civis dos atos praticados.  

A sociedade como um todo, estará de forma consciente e livre ou de forma 

coercitiva, modificando padrões éticos e morais de comportamento em relação 

aos idosos, eliminando os preconceitos e apagando os vestígios de uma 

sociedade de valores cruéis estabelecidos pela ignorância e miséria. 

Cabe ao Estado, à sociedade, às famílias e sobretudo às pessoas que 

alcançam a longevidade com independência, mesmo que fragilizadas, buscar a 

fixação de novos valores e preceitos sociais. 

Estabelecendo comunidades esclarecidas e que promovam, interagindo 

de forma geracional, a consciência adequada para os tempos que estamos 

vivendo e que virão. Em todas as áreas de ação do homem, sejam quais forem 

as atividades, observamos os procedimentos de proteção ao idoso e de forma 

acentuada a todo aquele que de uma maneira branda ou mais intensa apresente 

alguma redução de mobilidade que o fragilize socialmente. 

Especificamente com relação ao transporte aéreo, a ênfase está na 

segurança da operação de voo que é o alicerce das garantias individuais das 

pessoas, com ou sem vulnerabilidade, e observando os princípios 
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constitucionais, adotando as providências necessárias para atender aos 

reclamos, no contexto internacional da proteção das pessoas vulneráveis, desde 

aquelas que apresentam pequena redução de mobilidade até aquelas 

consideradas “especialmente vulneráveis” em níveis mais elevados. 

Quando, dentro do entendimento norteador das ações no transporte 

aéreo, um passageiro tem impedido o seu embarque devido a estas 

circunstâncias, está sendo aplicado um procedimento de proteção à sua 

integridade como ser humano no intuito de evitar um mal maior. Diante de 

condições de extrema fragilidade, onde o risco do transporte nas condições 

normais é inaceitável desnecessariamente, urgem novas providências para esse 

transporte como é o caso das empresas aéreas que são regulamentadas e se 

prestam a esse socorro. Esses procedimentos são acompanhados no nosso 

território, na conformidade do entendimento e prática internacionalmente 

desenvolvida.  

Diante das apreciações desta pesquisa encerramos com as conclusões 

que apresentamos a seguir. 

 

1 ª Conclusão  

A figura do idoso como novo protagonista do cenário atual em nossa 

sociedade é muito recente, não tendo ainda sido inserida de forma ativa e natural 

dentro do nosso contexto sócio e económico. A participação do idoso ainda está 

cercada de preconceitos, dentro de um pais com dimensões continentais e com 

grandes variações culturais e sociais dos seus diversos rincões, não 

apresentando ainda uma homogeneidade com relação à figura do idoso. No 

entanto esse novo participante social (mais 60) ultrapassa 11% da população do 

pais, contribuindo com mais de 20% do rendimento econômico total do pais, e 

atualmente apresenta maior preocupação na sua vida com o aparecimento de 

problemas de saúde e limitações físicas que o possa afetar, buscando diminuir 

a curva descendente do vigor biológico no envelhecimento. Iniciando novas 

atividades e programações, como a volta ao estudo e ao trabalho, mantendo-se 

ativo e com foco muito mais acentuado em desfrutar a expectativa de vida ainda 

restante, passa a estabelecer uma nova programação.  
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Longe de se constituir em um contingente com características de extrema 

senilidade, como era de se esperar no consenso estabelecido no século passado 

a respeito de pessoas com mais de 65 anos, este grupo precisa ser entendido 

na atualidade como um novo participante da sociedade, com características 

próprias, que apresenta a natural queda do vigor físico, porém ainda repleto de 

vida. De forma diferente da pessoa que na metade do século passado, não 

alcançava a condição de idoso, uma vez que a expectativa de vida ao nascer 

estabelecia parâmetros etários em torno de 50 anos para a finitude. Assim não 

alcançando, naquela época, a condição do idoso deste século XXI, tendo a vida 

interrompida por doenças ou caminhando para uma velhice com senilidade 

acentuada. 

Por consequência, quanto maior for a longevidade, quanto maior for a 

expectativa de vida ao nascer, maior será a amplitude da faixa etária 

determinada para o adulto - que hoje se estende até os 59 anos – para iniciar a 

faixa definida como idosa a partir dos 60 anos, no Brasil. A idade estabelecida 

para o idoso deverá ser alterada para valores mais elevados, do contrário 

aqueles considerados idosos – e que não são os velhos que a nossa cultura 

alimenta – hão de constituir um número cada vez mais expressivo. 

Atualmente, o espaço cronológico e a perspectiva da longevidade cada 

vez maior, já provoca dentre os próprios idosos a necessidade de se estabelecer 

diferenças, definindo faixas etárias diferentes dentro da já definida e 

caracterizada como de idoso. Como a atual divisão entre idoso com menos e 

com mais de 80 anos, ficam estabelecidas diferenças no atendimento 

dispensado ao idoso com 80 anos ou mais em relação aos outros. Essa 

circunstância, dentro das projeções populacionais, estará sendo acentuada nos 

próximos anos. 

O idoso não é hoje o velho que existia no século passado. 

 

2ª Conclusão 

Mais que necessárias, são as normas legais obrigatórias para estabelecer 

e garantir os direitos, acompanhando todo o caminho da sociedade e as relações 
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entre as pessoas. A interação de costumes, culturas e princípios diferentes, 

possibilitada pela globalização, facilitada pelas comunicações e o 

desenvolvimento dos transportes, notadamente o transporte aéreo, obriga 

definições mais claras do direito que expressa o sentimento e a necessidade de 

um determinado grupo na sociedade. 

No caso da aviação aérea no Brasil, as normas devem ser apropriadas ao 

nosso contexto, porém não podem se afastar da orientação global ditada pelos 

acordos e convenções internacionais para a aviação, sob pena de estar isolado 

e marginalizado o transporte aéreo brasileiro no contexto internacional. Embora 

a soberania nacional nos permita definições próprias, mesmo no âmbito das 

regras internas não se pode distanciar do procedimento mundialmente aceito 

para as questões de segurança de voo e proteção contra atos ilícitos. As 

atenções internas, mesmo quando contemplando situações ditadas pela nossa 

economia em particular, bem como os de natureza cultural, não podem colidir 

com as da aceitação internacional. 

Não existe valor maior na aviação aérea que a vida humana. Todas as 

ações e protocolos são estabelecidas, partindo de fatores ditados pela tecnologia 

e experiência, buscando minimizar toda e qualquer possibilidade que atinja a 

integridade física e a vida humana. Entretanto, neste caminho, pode ocorrer a 

colisão com conceitos particulares de dignidade humana, quando são exigidos 

alguns procedimentos ou práticas, durante os procedimentos de 

embarque/desembarque ou a bordo da aeronave. Excetuando-se os assassinos, 

que por torpeza, buscam desta forma vantagem econômica e financeira, 

expondo a riscos o voo e os passageiros agindo e operando à margem das 

normas, não existe dentro da aviação, de um modo geral, ações deliberadas que 

sejam norteadas por valores econômicos em detrimento da segurança da vida 

humana. Vivenciando profissionalmente, desde 1969, particularmente nunca 

observei postura irregular como prática usual ou aceitável dentro da aviação 

comercial. 

Dentro da perspectiva da nossa sociedade existem valores, que na 

aviação não podem ser incorporados de forma total, para que não nos afastemos 

do procedimento internacional 
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3ª Conclusão 

O cidadão idoso, traz consigo toda uma bagagem de experiências, valores 

pessoais e princípios que o dignificam como ser humano, além de uma 

dificuldade em se render aos atos que arranhem os seus conceitos. Quer 

continuar experimentando a vida e desta vez com novos sabores e 

oportunidades, porém, não vai conseguir enquanto não modificar alguns 

conceitos. Essa mudança é um novo alento que o impulsiona na busca de uma 

renovação, uma nova edição da vida, revista e atualizada. 

No tocante ao transporte aéreo comercial, o voo do idoso, seria acrescido 

de mais conforto, com um maior conhecimento de tudo o que envolve a viagem.  

O transporte aéreo, cresce em número de aeronaves e oferta de assentos, 

acrescentando tecnologia em progressão geométrica. Os profissionais da 

aviação se diversificam nos diferentes conteúdos que envolvem o homem, a 

máquina e o meio ambiente, na busca de aumentar a segurança, o conforto e o 

bem-estar dos passageiros a bordo. Estudos são realizados pela indústria 

aeronáutica, onde os fabricantes de aeronaves, para minimizar e eliminar os 

fatores estressantes nos voos, sejam em voos de longa ou curta duração, 

desenvolvem e pesquisam novos projetos de cabines, buscando o conceito do 

desenho universal ou desenho para todos, que possam permitir ao passageiro, 

além de maior conforto a diminuição maior privacidade, reduzindo a interferência 

dos demais passageiros no seu descanso íntimo e pessoal durante o voo. 

A informação ao passageiro, de todas as circunstâncias que envolvem os 

procedimentos adotados e a sua importância para o voo, minimizam o 

sentimento de constrangimento e de agressão à sua dignidade. São muitas, 

diversas e específicas. Não há tempo hábil para transmitir todas as informações 

durante a prestação do serviço. Existe, desta forma, a necessidade de estar o 

passageiro, desperto para todas as circunstâncias, o que exige alguma pesquisa 

e busca de informação. 
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A pouco mais de 50 anos, aeronaves equipadas com motores radiais, 

como o DC-3, importantes na integração nacional nos anos 60 do século 

passado, operavam sem ar condicionado, na temperatura ambiente que em voo  

era realizado, ou seja, próximo de 15º C, e na região sul e sudeste estas 

temperaturas poderiam ser ainda menores; sem pressurização, voando a 10000 

pés de altitude, com a presença de todos os possíveis sintomas das variações 

de pressão; sem piloto automático, o que provocava pequenas e suaves 

oscilações ocasionando enjoo, náusea e vómito; com alto nível de ruído e 

vibrações internas. Dispunha como equipamento de emergência individual do 

passageiro o “saco de enjoo”. 

Desta época para os nossos dias o desenvolvimento da aviação tem 

transformado o conceito de voar. Diversas aeronaves já operam com assentos, 

que na realidade são estações individuais, transformando-se integralmente em 

leitos. Banheiros apropriados para cadeirantes, corredores mais espaçosos etc. 

Pesquisas com relação aos atendimentos médicos a bordo são desenvolvidas 

na busca de soluções mais apropriadas para cada operação. A busca por maior 

conforto é constante e inclusive diferencial de operação. 

Cabe às empresas, implementar, dentro do desenvolvimento técnico que 

a aviação dispõe, ações que possam transformar as operações de voo, mesmo 

as de menor duração, além das que já são realizadas, dentro dos mais rígidos 

procedimentos de segurança, também em períodos de mais conforto, com 

simples alterações do arranjo interno, proporcionando maior espaço entre as 

poltronas, e nos voos de longa duração, mesmo na classe económica, poltronas 

mais largas e de maior reclinação. Intensificando ainda mais, as informações 

fornecidas aos passageiros, além das já normalmente prestadas, com relação 

às previsões de turbulências, ou outras do gênero, que possam ocorrer durante 

o voo, permitindo assim, que os mesmos possam administrar os momentos de 

intercalar o descanso, a utilização dos banheiros, e movimentações do corpo. 

O passageiro idoso, conhecedor de suas particulares fragilidades, deve 

intensificar as precauções e providências pessoais para o seu próprio e maior 

conforto. 
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