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RESUMO 

 

O trabalho desenvolvido visa apresentar os projetos e iniciativas da Câmara dos 

Deputados sobre as políticas sociais para os idosos no período de 2007/ 2008. O objetivo é 

verificar a pauta legislativa quanto à presença de iniciativas e proposições que tratam da 

questão das pessoas da terceira idade na perspectiva de melhorar a situação dos idosos no 

Brasil. Utilizou-se uma listagem disponibilizada pela Coordenação de Relacionamento, 

Pesquisa e Informação/CEDI para o reconhecimento das iniciativas e proposições 

relacionadas com esta importante parcela da população brasileira.  Da mesma forma, foram 

utilizados livros, artigos, revistas, dados do IBGE e de institutos de pesquisa para 

contextualizar a temática do envelhecimento e identificar a situação social dos idosos no 

Brasil.  

Na análise, realizou-se a classificação por assunto/categorias e percebeu-se que os 

assuntos mais frequentes se relacionavam com o aumento da renda e dos benefícios para as 

pessoas idosas, dedução no imposto de renda, qualidade e segurança na utilização do 

transporte.  Enfim, as proposições em geral buscam elevar o limite de renda familiar e 

proporcionar melhoria na qualidade de vida e dar segurança às pessoas idosas.  

Nota-se a ausência de iniciativas nas áreas de educação, violência e comunicação, 

assim como, carência em outras áreas como habitação, lazer, cultura e trabalho. 

Neste mesmo contexto, constatou-se que a Câmara dos Deputados tem atividade 

sobre a área estudada, embora não muito intensa. De acordo com dados da CEDI, nos anos 

de 2007 e 2008 somaram-se cinco mil trezentos e trinta e oito proposições apresentadas à 

Câmara dos Deputados, das quais, cento e sete foram na temática do idoso.  

A maioria dos projetos apresentados pelos Deputados Federais que continham 

objetivos semelhantes ou idênticos - por força regimental - acabaram apensados aos projetos 

de iniciativa do Senado Federal ou do Poder Executivo. No período pesquisado duas 

proposições transformaram-se em norma jurídica, nenhuma oriunda da Câmara dos 

Deputados. Uma teve origem no Senado Federal e a outra no Poder Executivo.  



 

 
 

 

O PL 689/2007 oriundo do Senado Federal foi transformado na Lei Ordinária nº 

11.737/2008, para atribuir aos Defensores Públicos poderes para referendar transações a 

respeito da prestação de alimentos à pessoa idosa, conferindo maior celeridade na solução 

dos problemas relativos a alimentos que configure pessoas idosas. A outra proposição 

transformada em norma jurídica foi o PLP 28/2007, do Poder Executivo, que organiza a 

Defensoria Pública. Transformou-se na LC nº 132/2009, assegurando que a Defensoria 

Pública exerça, também, a defesa dos interesses individuais e coletivos dos idosos. 

A intenção deste estudo é averiguar se a Câmara dos Deputados tem a preocupação 

com o aumento dessa população no sentido de intervir na adoção de medidas para garantir a 

melhoria na qualidade de vida dos idosos e também verificar o que os Deputados Federais 

têm feito para completar a legislação vigente sobre a pessoa idosa no sentido de se 

preocupar com a concretização do que já está garantido em lei. 

 

  

 

Palavras chaves: [Idosos. Terceira Idade. Cidadania. Direitos Humanos. Direitos Sociais] 
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Introdução 

O envelhecimento populacional é uma realidade mundial que deve ser compreendido 

como resultado de conquistas alcançadas pelo desenvolvimento econômico e científico da 

sociedade. As tendências de aumento da expectativa de vida são comprovadas nos 

indicadores demográficos. No Brasil, cuja população total é de 191,5 milhões de habitantes, 

o número de pessoas com mais de 60 anos supera os 19 milhões, segundo dados da Pesquisa 

Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD/2006). 

O avanço da tecnologia em várias áreas do conhecimento influencia positivamente na 

longevidade do ser humano. Do ponto de vista biológico não se pode afirmar que a velhice 

começa aos 60 anos, porque vários especialistas reconhecem que o processo de 

envelhecimento depende de fatores hereditários, do ambiente, do regime alimentar e do 

próprio estilo de vida.  

Nas últimas décadas temos assistido ao envelhecimento da população mundial, fator 

conhecido como transição demográfica, no qual uma mudança dos índices de mortalidade e 

natalidade elevados, com populações predominantemente jovens, para índices mais 

reduzidos de mortalidade e natalidade e o conseqüente aumento da proporção de pessoas 

idosas. 

No Brasil, conforme afirmação de vários especialistas, essa transição, assim como na 

maioria dos Países em desenvolvimento, vem ocorrendo de maneira um pouco diferente da 

que aconteceu nos países desenvolvidos e, sobretudo, muito mais rapidamente. Entretanto, o 

que os países europeus levaram aproximadamente um século para fazer, o Brasil fará em 30 

anos: dobrar a proporção de idosos de sua população. A expectativa é que até 2025 a 

população de idosos cresça a ponto de o Brasil tornar-se o sexto país do mundo com maior 

número de idosos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).  

Estudo realizado por três especialistas
1
 na área de Saúde Pública para conhecer a 

percepção dos idosos em torno da velhice e do envelhecimento, afirma em relação ao 

crescimento da população idosa que 

“O aumento vem acompanhado de necessidades de políticas públicas que 

atendam adequadamente às perspectivas dos idosos, emergentes no país. 

Como o Brasil não se projetou adequadamente para atender às necessidades 

                                                           
1
 Viviane Cristina Fonseca, enfermeira, especialista em antropologia da saúde, mestranda em Saúde Pública- 

Fundação Oswaldo Cruz/Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães; Bartolomeu Figueiroa de Medeiros Doutor em 
antropologia social, professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais da UFPE; e Ana Maria de Brito, 
Doutora em Saúde Pública, pesquisadora do CPqAM/Fiocruz.  
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da população idosa, o envelhecimento é tratado como um “problema” e não 

como uma conquista, sendo os idosos vistos como um encargo para a 

família, para o Estado e para a sociedade” (Revista Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia, 2006, v.9, n.2.). 

 

Afirmam Siqueira et al. (2002) que o processo de envelhecimento populacional 

repercutiu e ainda continua repercutindo nas diferentes esferas da estrutura social, 

econômica e política da sociedade, uma vez que os idosos possuem necessidades específicas 

para obtenção de condições de vida adequadas. 

Percebe-se que com estas previsões são necessárias ações concretas e urgentes, como 

por exemplo, a formação de profissionais relacionada com a questão do envelhecimento 

populacional brasileiro e, no campo da prevenção, promoção e atenção à saúde para garantir 

a qualidade de vida das pessoas da terceira idade.  

A Constituição Brasileira promulgada em 1988 trouxe grandes inovações em seu 

artigo 230
2
 que impõe ao Estado, à sociedade e à família o dever de amparar as pessoas 

idosas. Por esse mandamento constitucional, os programas de amparo aos idosos devem ser 

executados preferencialmente em seus lares, e está assegurada a gratuidade no transporte 

coletivo urbano. A Constituição Federal indicou caminhos para a organização de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos; elegeu a soberania, a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana, entre outros, como valores que nortearam o estabelecimento 

dos direitos. Esses direitos estão particularmente consubstanciados no Capítulo da 

Seguridade Social, que traz o conceito de um conjunto integrado de ações de iniciativas dos 

Poderes Públicos e da sociedade destinadas a assegurar a todos os direitos previdenciários, 

de assistência social e de atendimento à saúde.  

Posteriormente, foi instituída a Política Nacional do Idoso (PNI), através da Lei 

8.842/1994, regulamentada pelo Decreto 1.948/1996, que ampliou direitos aos idosos e 

garantiu os já existentes.  

Em seguida foi instituída a Lei nº 10.741, de 2003, mais conhecida como o Estatuto 

do Idoso. Esta lei foi derivada do projeto de lei nº 3.561, de 1997, proposição de autoria do 

deputado Paulo Paim. A maior parte do seu debate ocorreu na Comissão Especial, em 2000, 

                                                           
2
 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 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 
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estendendo-se até o encerramento dos seus trabalhos em agosto de 2001. Em 03 de outubro 

de 2003 se transformou na referida lei. 

Na pesquisa realizada em parceria pelo SESC São Paulo e pela Fundação Perseu 

Abramo (2007), especialistas destacam o alto índice de analfabetismo e o desconhecimento 

do Estatuto do Idoso como fatores preocupantes. No seminário que discutiu esta pesquisa, 

Idosos no Brasil: vivências, desafios e expectativas na 3ª idade, (2007) vários estudiosos e 

interessados neste tema manifestaram sua preocupação com a situação dos idosos no País. O 

deputado Arnaldo Faria de Sá, na época Vice-Presidente da Comissão de Seguridade, Social 

e Família, destacou o desconhecimento do Estatuto do Idoso e o crescimento acelerado no 

número de idosos no País como um fator dos mais preocupantes e que demandam a ação da 

sociedade. Hamilton Pereira, Presidente da Fundação Perseu Abramo, enfatizou a 

importância do resgate dos valores como a solidariedade. Para ele a Fundação recolheu e 

sistematizou as informações para oferecê-las à sociedade: “É preciso atrair o olhar da 

sociedade, não só do Estado sobre a questão dos idosos”, afirmou. No mesmo seminário a 

Professora Anita Liberalesso Néri
3
 chamou a atenção para tendências mundiais que se 

confirmaram na pesquisa dos idosos brasileiros e representam desafios para a sociedade, 

como o aumento da expectativa de vida, o aumento do número de idosos, a feminização da 

velhice, a centralidade da doença e da dependência física como características que 

identificam a velhice, entre outros. Para ela, os resultados da pesquisa apontam para a 

necessidade de adoção de medidas para melhorar a qualidade de vida dos idosos como apoio 

financeiro às famílias, a garantia de acesso aos serviços de saúde, a universalização do 

atendimento aos idosos por meio do programa de saúde da família, entre outras 

providências. 

O Estatuto do Idoso foi uma conquista importante para as pessoas da terceira idade e 

representa para a sociedade um avanço na conquista dos direitos desta parcela da população. 

Porém nem tudo que está escrito no Estatuto, na Política Nacional do Idoso, assim como na 

maioria dos direitos assegurados pela Constituição Federal, são de fácil aplicação. A 

concretização desses direitos necessita de esforço de toda a sociedade e, em especial, dos 

governantes, que são os principais gestores dos programas e políticas ali previstos e de quem 

dependem a provisão orçamentária pertinente.  

                                                           
3
 Organizadora do Livro Idosos no Brasil: Vivências, desafios e expectativas na terceira idade, Fundação 

Perseu Abramo e SESC/SP, Psicóloga, mestre e doutora em psicologia pela USP, livre-docente em educação, 
professora e pesquisadora na área de psicologia do envelhecimento e gerontologia da Unicamp. 
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Outros aspectos são apontados por membros do Ministério Público que diagnosticam 

deficiências na legislação vigente:  

“a falta de especificação da lei que contribua para criminalizar a 

discriminação, o preconceito, o desprezo e a injúria em relação ao idoso, 

assim como para publicidades preconceituosas e outras condutas ofensivas; 

dificuldades em tipificar o abandono do idoso em hospitais, clínicas, asilos e 

outras entidades assistenciais para a punição de parentes das vítimas; falta de 

regulamentação criteriosa sobre o funcionamento de asilos, sendo preciso 

que a lei especifique o que devem essas entidades disponibilizar para a 

clientela, quem deverá fiscalizá-las, e qual a punição para os infratores”. 
(SBPC/Revista Eletrônica de Jornalismo, 2002). 

 

A política pública de atenção ao idoso se relaciona com o desenvolvimento sócio-

econômico e cultural, bem como, com a ação reivindicatória da sociedade. 

O fato de os brasileiros estarem vivendo cada vez mais não significa que estão com 

infra-estrutura suficiente para obterem uma velhice saudável. A conclusão é do estudo 

“Indicadores Demográficos e de Saúde do Brasil 2009” divulgado em setembro do mesmo 

ano pelo IBGE. 

A expectativa de vida dos brasileiros aumentou de 67 anos para 72,5 anos entre 1991 

e 2007, e deve chegar a 74,8 anos em 2015, de acordo com estimativas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2007). O rápido processo de envelhecimento da 

população, devido à associação de maior expectativa de vida e queda na taxa de natalidade, 

está mudando a „cara‟ do Brasil, que, em poucas décadas, deixará de ser um país de jovens 

para se tornar um país da terceira idade. O fenômeno impõe o grande desafio de se preparar 

para uma nova realidade, que exigirá mudanças amplas em toda sociedade.  

O envelhecimento da sociedade brasileira apontado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada, IPEA (2008), indica que esse processo altera a vida das pessoas e as 

estruturas familiares, da forma em que aumenta a demanda por políticas públicas e por 

maior distribuição de recursos. Estas consequências, de acordo com o estudo do IPEA, são 

vistas com preocupação e representam desafios para o Estado, para o mercado e para as 

famílias brasileiras que exigem mudanças em toda a sociedade. Programas públicos, 

transportes coletivos, oferta de bens e serviços terão que se adequar ao novo perfil da 

população idosa. 

Este trabalho busca conhecer como esse tema do envelhecimento crescente da 

população brasileira é tratado pela Câmara dos Deputados, na construção de instrumentos de 

proteção e assistência ao idoso. O objetivo é verificar a pauta legislativa quanto à presença 

de iniciativas e proposições apresentadas pelos Deputados Federais, no período de 
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2007/2008, que visam tratar da questão das pessoas da terceira idade na perspectiva de 

melhorar a situação dos idosos no Brasil. 

Para a realização deste estudo utilizou-se referências bibliográficas, livros, artigos, 

revistas, e pesquisas na internet para contextualizar a temática do envelhecimento da 

população brasileira e identificar a situação social dos idosos. Na mesma forma foram 

utilizados dados da página da internet do IBGE. 

Para a identificação das iniciativas e proposições da Câmara dos Deputados foi 

utilizada uma listagem fornecida pela Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e 

Informação (CEDI), de proposições e iniciativas da Câmara dos Deputados, no período de 

janeiro de 2007 a dezembro de 2008, que continham na ementa ou na explicação da ementa, 

a palavra „idoso‟.  Para analisar as proposições fornecidas por esta lista da CEDI utilizou-se 

o seguinte critério: se estas proposições se relacionavam especificamente a políticas públicas 

para os idosos. 

Observou-se que nos dados fornecidos pela CEDI foram encaminhadas outras 

proposições, que foram consideradas propostas gerais e que incluem apenas o termo „idoso‟, 

mas se refere a toda a população ou a outro movimento social, portanto, foram excluídas do 

trabalho. 

Foram encontradas 107 proposições que tratavam da temática do idoso, as quais 

foram classificadas por assunto. Depois da identificação de 22 assuntos/categorias 

agrupando-as, foi feita uma matriz com a classificação de cada uma das proposições; que 

permitia ver o número de proposições em cada assunto. Também foram identificados os 

Deputados proponentes. Encontrou-se, ainda, proposições originadas do Senado Federal e 

do Poder Executivo. 

A análise destas informações fundamentou a elaboração do texto final.  
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1. Perfil do Idoso no Brasil 

Em nosso País, em 2020, serão 30,9 milhões de pessoas com mais de 60 (sessenta) 

anos de idade, mais que o dobro do número existente em 2000. (IPEA/MPAS, 2008). Ao 

analisar as projeções do IBGE e de outras instituições, as pesquisadoras do IPEA chamam a 

atenção para o ritmo de crescimento de idosos em relação à população total: de 5,1% em 

1970, para 8,6% em 2000, e de 10,5% em 2010. As estatísticas apontam para um processo 

de crescimento contínuo, que deve chegar em 2040, a 55,5 milhões que representa 26,8% da 

população brasileira, padrão semelhante ao de países desenvolvidos.  

Em 1950, havia no Brasil apenas 2,2 milhões de pessoas com mais de 60 anos de 

idade; o contingente representava 4,3% da população; em 2000, eram contados em 14,5 

milhões – 8,6% da população (IPEA/MPAS, 2008). 

Todas as projeções indicam para os próximos anos um ritmo mais acelerado no 

processo de envelhecimento nas nações em desenvolvimento, que terão taxas próximas às 

dos países desenvolvidos. Em 2050, a América Latina e o Caribe terão 22,5% idoso, 

enquanto os Estados Unidos terão 27,2%. 

“Diferentemente das sociedades que foram envelhecendo em ritmo 

mais lento e que puderam se adaptar paulatinamente à situação, o 

Brasil enfrenta a necessidade de ampliar o entendimento das 

implicações de ordem demográfica, econômica e social do processo 

de envelhecimento e organizar políticas para enfrentá-las”, alertam 

as pesquisadoras do IPEA. 

 

No Brasil, a seguridade social cumpre importante papel na distribuição de renda para 

as populações mais pobres. No campo jurídico, o País avança: a Constituição estabelece a 

proteção ao idoso como dever da família, da sociedade e do Estado. A assistência social 

criou a classe de proteção especial, que inclui cuidados domiciliares para idoso e pessoas 

com deficiência. No setor de saúde, foi instituída, em 1999, a Política Nacional de Saúde ao 

idoso. Mas as ações, segundo as pesquisadoras do IPEA, ainda são insatisfatórias. 

Constata a pesquisa do IPEA que o brasileiro está vivendo mais e que esta é uma 

conquista decorrente dos avanços na proteção social dos idosos. Ao mesmo tempo, a nova 

realidade requer uma adequação das políticas de seguridade social. 

Foram identificados na pesquisa do IPEA alguns pontos fundamentais, como: renda, 

educação, saúde, habitação, infra-estrutura e acessibilidade. A partir desta constatação 

observa-se que são desafios que o Estado tem de superar com perspectiva de condições para 

atender aos idosos em todos os aspectos, entre eles; a inclusão no mercado de trabalho, que 
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muitos aposentados retornam ao mercado de trabalho para complementar a renda e 

proporcionar-lhes melhores condições de vida. 

O Capítulo VI do Estatuto do Idoso afirma que “o idoso tem direito ao exercício de 

atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas”, não 

existindo qualquer recomendação ou norma quanto ao limite de horas a serem trabalhadas. 

A realização de trabalhos não remunerados parece permitir às pessoas mais idosas continuar 

a participar de maneira ativa na sociedade, à medida que os relacionamentos nesses espaços 

sociais permitem a aproximação e o convívio com a sociedade, evitando o isolamento.  

Benefícios de seguridade social, como a previdência urbana e rural e as pensões por 

morte, cobriam em 2007 cerca de 70% da população idosa que na época somava 

aproximadamente 15 milhões de pessoas. Embora a pesquisa tenha apontado que a 

seguridade social é considerada muito importante na renda dos idosos, dados da mesma 

pesquisa indicam que o trabalho é também um indicador de autonomia e de integração 

social. Constata-se que, em relação à renda, um terço dos 18,2 milhões de idosos brasileiros 

estimados pela PNAD (2005), estava concentrado em domicílios com renda per capita entre 

meio até um salário mínimo. Enquanto uma cifra pouco menor vivia em domicílios com 

renda per capita entre um e dois salários mínimos, sendo assim, algo em torno de sete de 

cada dez idosos viviam em domicílios com até dois salários mínimos de renda per capita.  

Também é constatado que é baixa a incidência de idosos em situação de pobreza, ou seja, 

em domicílios com renda per capita inferior a meio salário mínimo, conforme Tabela 1, 

abaixo: 

Tabela 1. Brasil: Distribuição percentual dos idosos (60 anos ou +) por faixa de renda domiciliar per 

capita, segundo faixa etária - 2005  

Faixa etária 0 a ½ 

SM 

½ a até 

1 SM 

1 a 2 

SM 

2 a 3 

SM 

3 a 5 

SM 

Mais 

de  

 

5 SM 

Total 

60-64 16,2 27,9 28,4 10,6 8,3 8,5 100,0 

65-69 13,4 32,1 29,1 9,8 8,0 7,6 100,0 

70-74 11,2 33,0 29,3 9,9 9,0 7,6 100,0 

75-79 11,2 35,1 28,2 9,6 7,4 8,5 100,0 

mais de 80 11,4 38,2 26,4 9,3 6,8 7,9 100,0 

Total de idosos 13,3 32,2 28,4 10,0 8,0 8,0 100,0 

Fonte: Pnad 2005 

Elaboração: Disoc/Ipea 
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 De acordo com a pesquisa SESC/FPA antes referida, o perfil geral da população de 

idosos reflete desigualdade de renda, de direito à Seguridade Social e à educação e de 

cor/raça. A participação e autonomia de decisão estão vinculadas a essa condição estrutural. 

 A renda da maioria das pessoas idosas reflete a desigualdade social do país, levando-

se em conta que 43% têm rendimento até dois salários mínimos (em 2007, no valor de R$ 

760,00), 16% ganham até um salário mínimo e apenas 3% têm rendimento acima de dez 

salários mínimos. Na faixa de mais de dois a cinco salários mínimos encontram-se 30%, e na 

faixa de mais de cinco a dez salários mínimos a proporção é de 8% segundo dados da 

mesma pesquisa. As mulheres vivem em lares com menor poder aquisitivo: 45% das idosas 

vivem com renda familiar de até dois salários mínimos, e 40% dos homens idosos com esta 

mesma renda familiar. A renda proveniente de negócios próprios é maior para as mulheres 

do que para os homens. As idosas estão mais presentes no mercado informal (9%) que no 

mercado formal (3%). No conjunto do mercado predominam os homens, com proporção de 

31%, enquanto as mulheres estão na proporção de 12%.  

Em 2007 42,6% dos homens idosos e, 19,3% das mulheres idosas trabalhavam. São 

dados do IPEA que demonstram a baixa participação feminina; reflexo de décadas 

anteriores, tornando as mulheres idosas mais dependentes de renda de outros membros da 

família. Entretanto, perspectivas do IPEA indicam aumento na participação da população 

idosa nas atividades econômicas do País. 

O crescente envelhecimento da população em idade ativa, combinado com as 

pressões no sistema previdenciário, segundo o IPEA, leva à necessidade de o trabalhador se 

manter na ativa pelo maior tempo possível, o que requer uma política de saúde ocupacional 

capaz de diminuir as saídas do mercado de trabalho por causa de aposentadoria por 

invalidez.     

A posição dos idosos na família, de acordo com a pesquisa, também foi alterada pelo 

envelhecimento da população. Uma das mudanças consideradas como de maior importância 

pelo IPEA no período de 1992 a 2007 foi o aumento na proporção de idosos chefes de 

família, além da redução na proporção de idosos vivendo na casa de filhos, genros, noras, 

irmãos ou outros parentes.  

Dados da pesquisa SESC/FPA, (2007) confirmam o resultado da PNAD, Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (2005) uma vez que apontam que apenas 15% dos 
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idosos possuem renda proveniente do trabalho. A pesquisa revela ainda que a maior 

presença de idosos no mercado de trabalho se dá em ocupações informais. 

O aumento das rendas alternativas ao trabalho ao longo da vida pode ser interpretado 

como de bem-estar nas etapas finais do ciclo da vida, ocasião em que a renda do trabalho é 

reduzida. Considerando os fluxos de renda per capita dos idosos com mais de 60 anos, 

observa-se as seguintes participações relativas: previdência (49%), trabalho (39%), aluguéis 

(7%) e outras rendas (6%) que incluiriam a renda financeira. De acordo com a pesquisa do 

SESC/FPA, a aposentadoria por idade (28%), a aposentadoria por tempo de serviço (26%), a 

pensão por morte (16%), o trabalho (15%) e a aposentadoria por invalidez (10%) são as 

principais fontes de renda na velhice. Outro dado bastante interessante que a pesquisa 

SESC/FPA traz é que a maioria dos idosos tem controle de sua própria despesa, 

demonstrando sua autonomia e contrastando com o senso comum, segundo o qual os idosos 

são dependentes. 

Ainda de acordo com a pesquisa SESC/FPA, 68% dos idosos utilizam o SUS 

(Sistema Único de Saúde). Segundo a maioria dos idosos entrevistados pela pesquisa 

SESC/FPA o SUS significa a universalização do direito à saúde, com bom atendimento e 

51% dos idosos procuram medicamentos nos postos de saúde. 

Lima-Costa, Matos e Camarano (2006) dizem a partir da PNAD 2003, que quanto 

menor a renda domiciliar per capita, pior a condição de saúde, menor a capacidade 

funcional e mais restrito o uso de serviços médicos e odontológicos, tanto entre idosos como 

entre a população em geral.  

A Constituição Federal de 1988 garantiu o direito à saúde no Brasil. Esta conquista 

foi consolidada com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Lei Orgânica 

da Saúde (Lei nº 8.080/1990). Por esse direito, entende-se o acesso universal e equânime a 

serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, garantindo a integralidade 

da atenção, indo ao encontro das diferentes realidades e necessidades da população. Esses 

preceitos constitucionais encontram-se reafirmados pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 

1990, que dispôs sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 

Em 2003, o Estatuto do Idoso foi elaborado com a participação de entidades de 

defesa dos interesses dos idosos, visando ampliar a resposta do Estado e da sociedade às 

necessidades da população idosa. Entretanto, não trouxe consigo meio para financiar as 

ações propostas. O Capítulo IV, Título II do Estatuto do Idoso trata, especificamente, sobre 



21 
 

 
 

 

o papel do SUS na garantia da atenção à saúde da pessoa idosa de forma integral, em todos 

os níveis de atenção. Estudo do IPEA afirma que 

“Pode-se dizer que, apesar da legislação brasileira relativa aos cuidados da 

população idosa se encontrar em um estado avançado, a implementação da 

atenção à saúde para esta população ainda não pode ser considerada como 

satisfatória. A vigência do Estatuto do Idoso e seu uso como instrumento 

para a conquista de direitos dos idosos, a ampliação da estratégia Saúde da 

Família, a inserção das Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso e a 

implementação da Política Nacional do Idoso são, contudo, instrumentos 

relevantes cujos impactos já se fazem notar”.  (IPEA/MPAS, (2008).  
 

Em relação ao lazer, a educação, e acessibilidade na velhice os dados da pesquisa 

SESC/FPA, (2007), remetem, primeiramente, sobre o lazer, em três aspectos. As atividades 

que os idosos gostam de realizar, àquelas que, de fato, realizam e às que gostariam de 

realizar, se não tivessem nenhum impedimento.  

As atividades de lazer para os idosos segundo a pesquisa dependem além do tempo 

livre, de condições financeiras, educação, escolaridade e cultura. Os dados mostram que a 

maioria das atividades realizadas acontece dentro de casa (72%). As razões para a maioria 

das pessoas idosas permanecerem mais tempo em casa podem ser saúde, dificuldades de 

locomoção e insegurança em espaços públicos. As atividades mais praticadas pelos idosos 

dentro de casa são: ver televisão (93%), ouvir rádio (80%), cuidar de plantas (63%), leitura 

(52%), cuidar de animais (43%), cantar (23%), jogos (19%), bordado/tricô (16%), palavras-

cruzadas (13%) e ir a baile ou dançar (12%). 

Alguns destes dados são esperados, principalmente a importância da televisão; outros 

surpreendem como o alto índice de leitura, sabendo das dificuldades de muitos idosos com a 

língua escrita, em função da precária escolaridade.  

Os dados não apontam grandes diferenças entre homens e mulheres idosos. Muitas 

atividades de lazer são realizadas por números compatíveis de homens e mulheres, como 

televisão (homens: 93%; mulheres: 93%), leitura (homens: 52%; mulheres 53%); ou cuidar 

de animais (homens: 41%; mulheres: 44%).  

De acordo com a pesquisa quando os idosos foram convidados a apontar as 

atividades de lazer preferidas, falaram sobre assistir TV (29%), atividades de entretenimento 

como passear, viajar (21%) e descanso (19%) e depois atividades culturais, como ler e ouvir 

música (15%), trabalhos manuais (11%), relações familiares, atividades domésticas e 
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atividades religiosas (cada um com 9%), atividades esportivas (8%) e atividades com amigos 

(7%). A maioria dos sem instrução formal apontou descansar (16%), ver TV (14%), 

trabalhos manuais (8%), e passear (7%). Entre as pessoas com ensino médio ou superior, as 

preferências se destinam às atividades culturais como ler e ouvir música (19%), ver TV 

(15%) e trabalhos manuais e passear (cada um com 10%). O descanso só é preferido por 3% 

nesse grupo. As atividades preferidas entre os idosos sem instrução formal são muito 

parecidas com aquelas apontadas pelos mais velhos; os que têm idade a partir de oitenta 

anos; indício de que seu envelhecimento é acelerado pela baixa escolaridade. Entre os mais 

velhos, o maior grupo prefere o descanso (25%), seguido pela televisão (12%). Atividades 

como trabalhos manuais (7%), ler/ouvir música (6%) e passear (6%) são lembrados por 

menos pessoas desse grupo. 

A análise das idealizações sobre a atividade oferece dados interessantes. Enquanto 

72% das atividades preferidas e realizadas acontecem dentro de casa, o sonho dos idosos é 

realizar mais atividades fora de casa (59%) e menos dentro de casa (32%). Um dos maiores 

desejos é viajar ou passear (35%), seguido por atividades juntos com a família (9%) e 

atividades aquáticas (7%).        

Tendo em vista o impacto de costumes praticados durante toda uma vida e a 

importância das atividades de lazer para o bem-estar das pessoas idosas, a educação para o 

tempo livre deve começar mais cedo na vida, e não somente na velhice. 

A pesquisa do SESC/FPA traz que, em 1963, o SESC de São Paulo foi pioneiro 

quanto à criação de lazer para pessoas idosas ou aposentadas. Em 1977, a instituição passou 

a dar enfoque mais educacional a essa oferta e chamou seus programas para idosos de 

escolas abertas para a terceira idade (SESC, 2003). A partir de 1980, e principalmente nos 

anos 1990, foram criadas Universidades da Terceira Idade
4
, seguindo o exemplo de vários 

países que, nos anos 1970, criaram programas educacionais para idosos, muitas vezes 

vinculados a universidades, mas também a outras instituições de educação de adultos 

(França, Bélgica, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos). 

 O crescimento da oferta educacional para pessoas idosas é positivo, mas a 

participação dos idosos nesses programas ainda é relativamente pequena e depende da 

                                                           
4
 As primeiras foram a da Universidade Estadual de Santa Catarina (UESC) e a da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul.  
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proximidade da educação que as pessoas mantiveram durante sua vida toda. A pesquisa 

SESC/FPA revela que quase a metade dos idosos (44%) demonstra interesse em freqüentar 

um curso; 21% dos que nunca foram à escola têm interesse em se alfabetizar ou continuar o 

ensino formal. Mas neste grupo existe também o maior número de pessoas que não se 

interessam por qualquer tipo de curso (72%). Entre as pessoas com maior nível de 

escolaridade, o grupo sem interesses para estudos é relativamente pequeno (37%). Os 

interesses por cursos vão mais em direção àqueles não formais variados, inclusive de 

informática (19%). 

A análise dos dados da mesma pesquisa em relação às atividades de lazer e à 

educação revelou uma imagem detalhada e diversificada desta parcela da população. 

Demonstrando a limitada escolarização dos idosos na sua infância e adolescência, um fator 

preocupante, considerando-se a forte influência da escolaridade nas atividades educativas e 

de lazer na velhice. Dessa forma os dados da pesquisa SESC/FPA apontam vários desafios 

para a sociedade brasileira: 

“Propostas variadas de alfabetização e escolarização para adultos e idosos 

que sejam adequadas aos diferentes contextos de vida; uma educação do uso 

do tempo livre, iniciando nos tempos escolares e continuando durante a vida 

dos adultos; propostas de lazer a partir dos interesses, das competências e 

das identidades dos idosos, para que sejam atividades significativas para 

eles, e não somente um passa tempo vazio; nas propostas de lazer e de 

educação, considerar as barreiras construídas durante a vida, principalmente 

a partir de imagens negativas em relação à velhice; nas propostas de 

atividades de lazer e de educação, considerar, de forma especial, os grupos 

menos favorecidos (escolaridade, renda)”. 

 

O especialista Johannes Doll (SESC/FPA, 2007) conclui que a educação e as 

atividades de lazer são muito importantes para o bem estar físico, psíquico, emocional e 

espiritual dos idosos. Portanto, o desafio de oferecer educação e atividades de lazer deve ser 

enfrentado a fim de que a sociedade ofereça condições de vida digna a todas as gerações. 

As políticas públicas que a sociedade brasileira requer para o idoso devem levar em 

conta o perfil do idoso no Brasil, por certo, bem diferente dos perfis dos idosos dos países 

mais desenvolvidos.   
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2. Estatuto do Idoso 

O Projeto de Lei nº 3.561, de 28 de agosto de 1997, de autoria do então deputado 

Paulo Paim, foi uma importante iniciativa para regulamentação dos direitos da pessoa idosa. 

No entanto, tramitou, inicialmente, em regime ordinário, que significou um processo lento e 

gradual. Por isso, em 24 de setembro do mesmo ano, o deputado Paulo Paim requereu 

urgência, conforme Art. 50 parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
5
 

em conjunto com os líderes partidários. A proposição recebeu o despacho inicial para 

apreciação nas Comissões de Seguridade Social e Família (CSSF) e de Constituição e 

Justiça e de Redação (CCJR) hoje, Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania 

(CCJC). Na CSSF foi designado relator, deputado Eduardo Jorge, PT/SP. 

Apesar da persistência do autor e de outros deputados interessados na tramitação 

urgente da matéria o projeto de lei não foi incluído na agenda legislativa. Apenas em 24 de 

maio de 2000 foi firmado um acordo entre os líderes dos partidos na Câmara dos Deputados, 

e através de um Ato da Presidência da Câmara dos Deputados constituiu-se uma Comissão 

Especial para apreciar e proferir o parecer ao projeto de lei. Em 30 de maio do mesmo ano 

foi instituída a “Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer ao projeto de lei 

3.561, de 1997, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências”. 

Os membros titulares da Comissão Especial foram os deputados (as): Presidente, 

Eduardo Barbosa, PSDB/MG; 1ª Vice-Presidenta, Nice Lobão, PFL/MA e relator, Silas 

Brasileiro, PMDB/MG. 

O Projeto de Lei 3.561, de 1997, tramitou em regime de urgência e a ele foram 

apensados os seguintes projetos de leis: 183/1999, 942/1999, 2.420/2000, 2.421/2000, 

2.426/2000, 2.427/2000, 2.638/2000 e 3.930/2000. 

Foi deliberado na Comissão Especial a realização de dois seminários nacionais com a 

participação da sociedade civil organizada, organizações não-governamentais, Ministério 

Público (MP) e o Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA) com o objetivo de discutir sobre as 

                                                           
5
 Art. 50 os trabalhos das Comissões serão iniciados com a presença de, pelo menos, metade de seus 

membros, ou com qualquer número, se não houver matéria sujeita a deliberação ou se a reunião se destinar 
a atividades referidas no inciso III, aliena a, deste artigo, e se obedecerão à seguinte ordem: 
 § 1º Essa ordem poderá ser alterada pela Comissão, a requerimento de qualquer dos seus membros, para 
tratar de matéria em regime de urgência, de prioridade ou tramitação ordinária. Ou ainda no caso de 
comparecimento de Ministro de Estado ou de qualquer autoridade, e de realização de audiência pública. 

 



25 
 

 
 

 

condições de vida e os direitos dos idosos no Brasil e fazer uma avaliação do projeto 

proposto para a criação do Estatuto do Idoso e dos seus apensos. 

O primeiro seminário foi realizado em 5 de dezembro de 2000. A lógica do trabalho 

se deu pela divisão do tema mais amplo „idoso‟ em quatro grupos de trabalhos, sob a 

coordenação dos deputados membros da Comissão Especial. Grupo I: direito à vida e à 

saúde, habitação, alimentação e convivência familiar, com a direção dos deputados Euler 

Morais PMDB/GO e Maria Abadia PSDB/DF; Grupo II: profissionalização, trabalho e 

previdência, com a direção do deputado e autor da proposição principal Paulo Paim PT/RS e 

do deputado Darcísio Perondi PMDB/RS; Grupo III: educação, cultura, esporte e lazer, com 

as deputadas Maria do Carmo Lara PT/MG e Celcita Pinheiro PFL/MT; e o Grupo IV: 

assistência judiciária, com o deputado Fernando Coruja PDT/SC. 

 O relator da Comissão reconheceu a importância das discussões a partir do primeiro 

seminário e garantiu que seriam consideradas todas as observações na elaboração do 

relatório preliminar, posteriormente seriam rediscutidos no segundo seminário, que foi 

realizado em junho de 2001 com a mesma lógica do primeiro, aprofundando às discussões 

na temática do idoso.  

Entre o primeiro e o segundo seminário, foram realizados encontros regionais com a 

finalidade de conhecer as diversas experiências existentes no País, objetivando democratizar 

o debate em torno do tema e coletar o máximo de informações para a conclusão do parecer 

final. Os encontros foram realizados em Manaus, Fortaleza e Belo Horizonte entre os dias 3 

e 5 de abril de 2001. 

O parecer do relator Silas Brasileiro, na Comissão Especial, foi pela 

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e no mérito, pela aprovação, do 

Projeto de Lei principal, o PL 3.561, de 1997, e de todos os apensos, na forma do 

substitutivo apresentado. 

No período regimental, o substitutivo do relator recebeu vinte emendas. 

A proposição emendada retornou para a Comissão Especial em 15 de maio de 2003 

para nova apreciação da matéria em função das emendas recebidas. No dia 21 de agosto do 

mesmo ano, o relator do projeto de lei na Comissão Especial do Idoso proferiu em plenário 

seu parecer pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; deu seu parecer pela 

adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação na forma da subemenda 

substitutiva de plenário apresentada. 
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No dia seguinte, 22 de agosto, a Mesa da Câmara dos Deputados encaminhou o 

projeto para o Senado Federal. 

No Senado, o Projeto de Lei nº 3.561, de 1997, passou a ser chamado Projeto de Lei 

da Câmara, PLC nº 57, de 2003. Em conseqüência desse projeto de lei ter em sua tramitação 

o caráter de regime de urgência foi encaminhado diretamente para o plenário do Senado 

Federal, dispensando sua apreciação pelas Comissões. 

O projeto recebeu vinte e cinco emendas de redação no plenário do Senado Federal. 

Designado relator, o senador Demóstenes Torres PFL/GO, proferiu parecer em plenário pela 

aprovação do projeto e das emendas de redação apresentadas, sendo aprovados pelos seus 

pares. 

Em seguida o projeto foi enviado para sanção do Presidente da República que vetou 

o Art. 72 do projeto “o inciso II do Art. 275 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 

Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescido da alínea h”. Esta alínea previa que “em 

que for parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos”. O 

motivo dado para o veto da alínea foi: 

“É certo que a propositura visa, com a inclusão da letra „h‟ ao Art. 275 do 

Código de Processo Civil, a dar maior rapidez na entrega da prestação 

jurisdicional. Sem embargo, sua adoção pode não surtir os efeitos desejados 

pelo legislador, na medida em que o acolhimento de tal medida acarretará 

conseqüências negativas ao desiderato da prestação jurisdicional” 

(Mensagem nº 503/2003 do Presidente da República). 

 

Finalmente no dia 3 de outubro de 2003 o projeto transformou-se em Norma 

Jurídica, Lei Ordinária nº 10.741, de 2003, com o veto presidencial, que foi confirmado pelo 

Congresso Nacional em 20 de maio de 2004, em Sessão Conjunta (Câmara dos Deputados e 

Senado Federal).  

O Estatuto do Idoso foi decretado na forma da Lei nº 10.741, de 2003, no intuito de 

regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos. O 

Estatuto define em seu Art. 4º “que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de 

negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus 

direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da Lei”. E acrescenta no § 1º do mesmo 

Art. que “É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso”.  

 No Título I, das disposições preliminares, o Art. 2º da Lei 10.741, de 2003 assegura 

que 

“O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhe, por 
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Lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para 

preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 

intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade” 

(Estatuto do Idoso, 2003).   

 

Percebe-se que entre outros direitos conquistados no Estatuto existe o 

reconhecimento de que a pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais da pessoa 

humana e que o envelhecimento é o processo da vida das pessoas e cabe ao Estado a 

proteção dos direitos dos idosos reconhecidos em Lei, inclusive para punir quem ameaça ou 

pratica atos de violência contra o idoso. O Estatuto torna-se assim a base da defesa da 

cidadania do idoso. 

No entanto dados da mesma pesquisa (SESC/FPA, 2007) sobre os idosos no país 

apontavam que a maioria da população idosa (73%) sabe da existência do Estatuto do Idoso, 

porém 61% conhecem apenas por ouvir falar. O desconhecimento total é maior entre os 

idosos (27%) do que os não idosos (18%).  

Questionados sobre quais direitos o Estatuto do Idoso não poderia deixar de ter, três 

em cada quatro idosos (77%) mencionam espontaneamente algum direito social, com 

destaque para o direito à saúde (45%), seguido pelo direito à aposentadoria ou pensão 

(30%). A pesquisa demonstra que o idoso necessita conhecer os seus direitos assegurados 

em Lei e que cabe ao Estado implementar uma ampla rede de defesa e proteção.  

O Estatuto do Idoso, em seu artigo 3º das Disposições Preliminares, estabelece que é 

obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, 

com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 

cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, e 

à convivência familiar e comunitária. 

Apesar do consolidado arcabouço jurídico que garante os direitos da pessoa idosa, o 

envelhecimento, em todos os seus aspectos, não está contemplado com ações dentro das 

instituições que formulam as políticas públicas em nosso país, embora dados do IBGE, sobre 

as eleições de 1998 apontem que 7,5% dos eleitores tinham de 60 a 80 anos, somando quase 

oito milhões de idosos comparecendo às urnas, contribuindo na decisão do futuro político do 

País. Ressalte-se que a Constituição Federal de 1988 tornou facultativo o voto para pessoas 

com mais de 70 anos. 

Percebe-se que o peso significativo dos idosos nas eleições não se reflete na 

construção de políticas públicas voltadas ao seu benefício. Além disso, essa temática 
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aparece apenas pontualmente, como preocupação nos meios de comunicação, excluindo-a, 

desse modo, dos nossos principais problemas sociais. 
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3. Proposições relacionadas à proteção do idoso  

Neste capítulo identificou-se a quantidade das proposições apresentadas no período 

pesquisado e os autores das mesmas, a partir de uma listagem inicial feita pela Coordenação 

de Relacionamento, Pesquisa e Informação/CEDI, na Câmara dos Deputados no período de 

2007 a 2008. A leitura da ementa de algumas proposições proporcionou o entendimento de 

que o projeto de lei apresentado não seria específico para os idosos. Entretanto, após a 

consulta do teor do projeto, verificou-se que seu objetivo incluía os idosos. Por este motivo, 

optou-se por incluí-lo na pesquisa.  

Observa-se que os temas abordados no período pesquisado são de extrema 

importância para a dignidade das pessoas idosas, apesar da pouca inserção nas ações para 

assegurar-lhes participação na comunidade com o objetivo de defender sua liberdade, 

autonomia, bem estar e garantir-lhes, respeito, cidadania e o direito à vida.  

Na Tabela 2 a seguir, pode-se verificar a distribuição numérica das proposições 

apresentadas na Câmara dos Deputados entre 2007 e 2008 sobre a temática do idoso, por 

ordem alfabética do autor, com o respectivo partido a que era filiado na época da 

apresentação e a sua Unidade da Federação:     

Tabela 2. Autores de proposições (PL, PEC e PLP
6
), e seu partido, na Câmara dos Deputados sobre 

a temática do idoso no período pesquisado 

Autor Partido / UF Número de 

proposições 

Antonio Bulhões PMDB – SP 001 

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB – SP 002 

Antonio Carlos Pannunzio PSDB - SP 001 

Antonio José Medeiros PT – PI 001 

Augusto Carvalho PPS – DF 001 

Barbosa Neto (hoje suplente) PDT - PR 002 

Bel Mesquita PMDB – PA 001 

Bruno Rodrigues PSDB – PE 001 

Carlos Bezerra PMDB – MT 001 

Chico Lopes PCdoB – CE 002 

Cléber Verde PTB - MA 009 

                                                           
6
 (PL) Projeto de Lei, (PEC) Proposta de Emenda à Constituição e (PLP) Projeto de Lei Complementar. 
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Davi Alves Silva Júnior PDT – MA 001 

Décio Lima PT – SC 001 

Dr. Nechar PV - SP 003 

Dr. Talmir PV - SP 001 

Edigar Mão Branca (hoje suplente) PV - BA 001 

Eduardo Gomes PSDB - TO 001 

Fatima Pelaes PMDB - AP 001 

Fernando Chucre PSDB - SP 001 

Fernando Coruja PPS - SC 002 

Geraldo Pudim PMDB - RJ 003 

Geraldo Resende PMDB - MS 001 

Germano Bonow DEM - RS 002 

Íris de Araújo PMDB - GO 003 

Izalci (hoje suplente) PFL - DF 002 

Janete Rocha Pietá PT – SP 001 

Jô Moraes PCdoB - MG 001 

João Bittar DEM - MG 001 

João Campos PSDB - GO 001 

João Dado PDT - SP 001 

José Carlos Araújo PR - BA 001 

Jovair Arantes PTB - GO 001 

Júlio Delgado PSB - MG 001 

Juvenil Alves S.Part - MG 001 

Leonardo Vilela PSDB - GO 001 

Luiz Carlos Hauly PSDB - PR 001 

Luiza Erundina PSB - SP 001 

Marcelo Ortiz PV - SP 001 

Marcelo Serafim  PSB - AM 001 

Marcondes Gadelha PSB - PB 001 

Maurício Rands PT - PE 001 

Nelson Goetten PR / SC 002 

Otávio Leite PSDB - RJ 001 
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Pepe Vargas PT - RS 001 

Perpétua Almeida PCdoB - AC 001 

Poder Executivo  002 

Rebecca Garcia PP - AM 004 

Régis de Oliveira PSC - SP 001 

Rodovalho DEM - DF 002 

Rodrigo Rollemberg PSB - DF 001 

Professor Rui Pauletti (hoje suplente) PSDB - RS 001 

Sandes Júnior PP - GO 003 

Sandra Rosado PSB - RN 001 

Sebastião Bala Rocha PDT - AP 002 

Senado Federal  005 

Sérgio Barradas Carneiro PT - BA 002 

Solange Almeida PMDB - RJ 001 

Solange Amaral PFL - RJ 005 

Sueli Vidigal PDT - ES 001 

Uldurico Pinto PMN - BA 002 

Vanderlei Macris PSDB - SP 001 

Vicentinho PT – SP 001 

Professor Victorio Galli (hoje suplente) PMDB - MT 001 

Vinícius Carvalho PTdoB - RJ 001 

Vitor Penido DEM - MG 001 

Waldir Neves (hoje suplente) PSDB - MS 002 

Walter Brito Neto (hoje suplente) PRB - PB 001 

Total  107 

Fonte: Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação/CEDI (2010) 

De acordo com a Tabela 2 verifica-se que o deputado que apresentou mais 

proposições legislativas na temática do idoso, no período de 2007 e 2008 foi Cleber Verde, 

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Aposentados e Pensionistas, na época, 

filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, com um total de nove propostas. Em seguida 

a deputada Solange Amaral, filiada ao extinto Partido da Frente Liberal – PFL, hoje, 

Democratas – DEM, com cinco proposições, que juntamente com o Senado Federal do qual 
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se originaram também cinco proposições. A seguir vem a deputada Rebecca Garcia, do 

Partido Progressista – PP, com quatro proposições.  

Aparecem quatro deputados, com três proposições cada um. São eles: Geraldo Pudim 

e Íris Araújo do PMDB; Sandes Júnior do PP e Dr. Nechar do PV.  

Com duas proposições aparecem doze deputados e o Poder Executivo. Os deputados 

são: Chico Lopes do PCdoB; Sebastião Bala Rocha e Barbosa Neto do PDT; Antonio Carlos 

Mendes Thame e Waldir Neves do PSDB; Germano Bonow e Rodovalho do DEM; 

Fernando Coruja do PPS; Izalci do PFL; Uldurico Pinto do PMN, Nelson Goetten do PR e 

Sérgio Barradas Carneiro do PT. 

Com uma proposição apresentada sobre a temática do idoso foram quarenta e seis 

Deputados Federais.  

 

Quantidade de Deputados que apresentaram proposições na temática do idoso no período de 

2007 e 2008 e suas respectivas regiões, conforme representação nos gráficos abaixo. 
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Verifica-se que dezessete Partidos, através de sessenta e cinco deputados 

apresentaram proposições legislativas sobre a temática do idoso na Câmara dos Deputados 

no período de 2007 e 2008. Foram eles: PSDB, PMDB, PSB, PT, PTB, PFL, PP, PPS, PDT, 

PV, PCdoB, DEM, PR, PSC, PTdoB, PMN, PRB e um deputado sem agremiação partidária. 

O Senado Federal e o Poder Executivo também apresentaram proposições sobre o tema.  

 

Pode-se inferir a partir destas informações que a apresentação de proposições na 

temática do idoso não segue necessariamente uma orientação partidária. A iniciativa parece 

depender de uma ação individual de cada parlamentar. 

 

No Capítulo a seguir procedeu-se a análise destas proposições. 
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4. Análise das proposições e iniciativas 

Optou-se por fazer um quadro sintético das proposições, após a identificação de um 

total de 107 proposições legislativas, entre Proposta de Emenda à Constituição (PEC), 

Projeto de Lei (PL) e Projeto de Lei Complementar (PLP), no período pesquisado 

2007/2008, na temática do idoso. 

Constatou-se, através das proposições legislativas apresentadas na Câmara dos 

Deputados do período pesquisado, que vários objetivos dentro da temática do idoso foram 

propostos, conforme relatado a seguir. 

Por ocasião da análise das proposições, verificou-se que muitas delas, apresentadas 

no período 2007-2008, estavam apensadas às proposições mais antigas, conforme determina 

o inciso I do Art. 139 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
7
. 

Portanto, das cento e sete proposições apresentadas sobre a temática do idoso no 

período pesquisado, apenas dez tramitam sozinhas. As outras foram apensadas à proposição 

mais antiga ou oriunda do Senado Federal por tratar de matérias análogas ou conexas. Desta 

forma, optou-se também por incluí-las na relação abaixo. 

Para facilitar a análise, procedeu-se uma classificação das cento e sete proposições, 

buscando agrupá-las por assunto. Para isso elegeu-se categorias que permitissem agrupar 

proposições semelhantes ou de temas correlatos. São elas: 

01) Renda/Benefício – Proposições relacionadas a abono anual; gratificação natalina; 

benefícios assistenciais da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS; salário mínimo para 

cuidadores; prestação continuada; renda para portadores de doença de Alzheimer, mal de 

Parkinson, epilepsia, portadores de necessidades especiais, vítimas de violência e de 

escalpelamento, neoplasia maligna, hiperatividade, cardíacos, AIDS, tetraplégicos, renais 

crônicos e outras doenças terminais. 

02) Imposto de Renda - deduções do imposto de renda para doações às instituições 

filantrópicas; aos fundos municipais estaduais e nacional do idoso; bolsas de estudo e limite 

de idade para isenção. 

                                                           
7
 Antes da distribuição, o Presidente mandará verificar se existe proposição em trâmite que trate de matéria 

análoga ou conexa; em caso afirmativo, fará a distribuição por dependência, determinando a sua apensação, 

após ser numerada, aplicando-se à hipótese o que prescreve o parágrafo único do art. 142: A tramitação 
conjunta só será deferida se solicitada antes de a matéria entrar na Ordem do Dia ou, na hipótese 
do art. 24, II, antes do pronunciamento da única ou da primeira Comissão incumbida de examinar o 
mérito da proposição. 
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03) Transporte – reserva de vagas em transporte coletivo; acesso gratuito; desconto de 

passagens; escolha de assento; normas de segurança e isenção de tarifas. 

04) Ongs relacionadas a idosos – cadastro; fiscalização; norma para registro e organização 

da sociedade civil de interesse público (oscip). 

05) Direito Penal – crimes contra idosos e prisão por inadimplemento alimentar. 

06) Uso de algemas – disciplina uso de algemas para idosos. 

07) Estatuto da família – prioridade para o idoso no direito à vida, à saúde e à educação. 

08) Taxas de cartório para os idosos – isenção de pagamento de emolumentos de certidões 

de cartório de registro civil; nas custas de habilitação de casamento; de nascimento; de 

assento de óbito; ao procedimento judicial transitada em julgado. 

09) Pedágios em rodovias e obras de artes – gratuidade na utilização das rodovias e em 

visita a obras de artes especiais. 

10) Saúde – notificação compulsória nas unidades de saúde em caso de violência contra os 

idosos; criação de programas de entrada aos serviços de saúde; afixar aviso sobre direito de 

ter acompanhante e atendimento domiciliar para laudo médico. 

11) Alimentação e nutrição – educação alimentar e nutricional; programa de prevenção; de 

incentivo e aplicação de alimentos alternativos e embalagem dos alimentos. 

12) Recebimento de precatórios e preferência em processos judiciais – prioridade ao 

pagamento de precatórios aos idosos; aos aposentados; reduzir prazo nos processos e 

preferência no julgamento.     

13) FGTS – movimentação da conta vinculada; recebimento de créditos de complementos 

de atualização monetária em contas individuais. 

14) Meia entrada em espetáculos – meia-entrada nas atividades culturais e desportivas. 

15) Habitação – reserva de unidades habitacionais para os idosos; garantia do seguro 

habitacional; programa de arrendamento residencial.  

16) Instituições de cuidados ou convivência – instituição de programa de Centro-Dia; 

facilitação de financiamentos e elaboração de projetos. 

17) Direitos Trabalhistas – opção para gozar férias em períodos fracionados e estabelecer 

que o início das férias seja no 1º dia útil trabalhado seguinte ao repouso semanal. 

18) Prioridade para os idosos – abertura de linha de crédito para empreendimentos; no 

embarque e desembarque nos transportes e nas marcações de exames e consultas. 

19) Medicamento – fornecimento ao idoso de medicamento de uso contínuo. 

20) Pesca – isenção da taxa de pesca amadora. 
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21) Separação de bens – critério na separação judicial quando envolve os idosos. 

22) Diversos – inclusão do idoso como pessoa em desvantagem no mercado, por meio de 

cooperativa; bolsa de estudo; objetivos para o Sistema Único de Assistência Social, (SUAS); 

criação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e o Centro de Referência 

Especializada de Assistência Social - CREAS; identificação de veículo; proibição de 

cobrança em estacionamentos; proibição para empresas negarem crédito; indenização por 

abandono afetivo; defesa do idoso no âmbito da Defensoria Pública da União e 

harmonização da redação do Código Penal com o Estatuto do Idoso definindo como pessoa 

idosa a que tenha idade igual ou superior a 60 anos.   

Procedeu-se então a classificação de todas as proposições nas categorias criadas e 

percebeu-se aquelas que mais receberam proposições. O resultado pode-se ver na Tabela 3, 

abaixo:  

 

Tabela 3. Distribuição das proposições legislativas (PL, PEC e PLP) relacionadas à temática do 

idoso, em tramitação entre 2007 e 2008, por assunto 

Classificação Número de 

Proposições 

Observação 

Renda/Benefício 80  

Imposto de Renda 35  

Transporte 35  

ONGs relacionadas aos idosos 14  

Direito Penal 13  

Uso de Algemas 13  

Taxas de Cartório 10  

Pedágios em Rodovias e Obras de Artes 09  

Estatuto da Família 08  

Saúde 08  

Alimentação/Nutrição 07  

Recebimento de Precatórios e preferência em 

processos judiciais 

07  

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 07  

Meia-Entrada em Espetáculos 06  

Habitação 05  

Instituições de Cuidadores ou Convivência 05  

Direitos Trabalhistas 04  

Prioridade para idosos 02  

Medicamento 02  

Pesca 02  

Separação de Bens 02  

Diversos 09  Foram nove proposições sobre idoso com 

temas diferentes 
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TOTAL 283
8
  

Fonte: Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação/CEDI (2010) 

 

Com relação aos temas, verifica-se que o principal assunto abordado está relacionado 

à renda/benefício totalizando 80 proposições tramitando na Câmara dos Deputados, entre as 

que foram apresentadas no período pesquisado e as que estão apensadas. O objetivo 

principal dessas proposições é elevar o limite de renda familiar per capita para o 

recebimento de benefício da prestação continuada para os idosos e as pessoas portadoras de 

deficiência. A maioria delas propõe mudança na Lei nº 8.742, de 1993, Lei Orgânica de 

Assistência Social – LOAS, que estabelece como parâmetro o recebimento por pessoa do 

valor diversificado com teto de R$ 105,00. Grande parte das propostas altera esse parâmetro 

para o valor de um salário mínimo per capita. 

Em segundo lugar aparecem os temas transporte e imposto de renda, com 35 

proposições para cada um deles, tramitando na Câmara dos Deputados, nas mesmas 

condições: as que foram apresentadas no período 2007 e 2008 e as que estão apensadas. Na 

questão do transporte, a Lei 10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, no 

capítulo X, trata do transporte, no caput do art. 39, estabelecendo para os maiores de 

sessenta e cinco anos que fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos 

urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados 

paralelamente aos serviços regulares. Já no art. 40, que trata do transporte coletivo 

interestadual, estabeleceu nos incisos I e II a reserva de duas vagas gratuitas por veículo e 

desconto de 50% para os idosos, com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, 

quando excederem as vagas gratuitas.  

A Lei não favoreceu os idosos no transporte rodoviário intermunicipal e 

internacional e nem no transporte aquaviário e aéreo. Boa parte das proposições 

apresentadas propõem alteração no Estatuto do Idoso para contemplar as pessoas idosas em 

relação a esses outros tipos de transporte. 

Na questão do Imposto de Renda as propostas concentram-se mais na isenção total 

do imposto de renda da pessoa física aos rendimentos de aposentadorias e pensão, propondo 

mudança na legislação do imposto de renda, Lei nº 7.713, de 1988, considerando que com o 

avançar da idade, ao mesmo tempo em que retira capacidade laborativa, aumenta a 

                                                           
8
 Este número não coincide com o número de proposições encontrado na lista da Coordenação de 

Relacionamento, Pesquisa  e Informação/CEDI, porque estão contemplados os projetos apensados aos 
projetos principais (conforme art. 139, inciso I do RICD, já mencionado neste trabalho) 
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exposição do indivíduo a gastos com a manutenção da vida e da saúde, em razão do 

acometimento de doenças degenerativas e crônicas passando a exigir tratamentos longos e 

onerosos, que infelizmente, o poder público não consegue proporcionar adequadamente. A 

legislação do imposto de renda reconhece, parcialmente, esse problema, ao conferir uma 

pequena isenção para o aposentado, a partir dos sessenta e cinco anos. 

Vale ressaltar outros temas como a saúde, no qual tramitam apenas oito proposições 

na temática do idoso, que representa um número relativamente baixo se comparado ao total 

de proposições tramitando na Câmara dos Deputados no período pesquisado que é de 5.338 

propostas, demonstrando que essa temática é pouco abordada nas ações parlamentares. 

Da mesma forma, no assunto alimentação e nutrição, também importante na 

qualidade de vida das pessoas da terceira idade, tramitam apenas sete proposições que 

beneficiam os idosos. Em relação à habitação tramitam cinco proposições no mesmo 

sentido. 

Outra questão relevante como a violência contra o idoso, não consta proposição 

legislativa específica sobre este tema no período estudado, exceto uma proposição que 

obriga os serviços de saúde a notificarem casos de violência contra idosos. Apesar da 

crescente preocupação da sociedade em relação ao aumento da violência e abandono da 

pessoa idosa, essa ausência de iniciativa por parte do legislativo federal demonstra uma 

limitação ao enfrentamento sobre um dos problemas mais graves que os idosos enfrentam. 

O conceito abaixo descrito está oficializado no documento de Política Nacional de 

Redução de Acidentes e Violências do Ministério da Saúde  

“No Brasil, as violências e os acidentes constituem 3,5% dos óbitos de 

pessoas idosas, ocupando o sexto lugar na mortalidade, depois das doenças 

do aparelho circulatório, das neoplasias, das enfermidades respiratórias, 

digestivas e endócrinas. Morrem cerca de 13.000 idosos por acidente e 

violências por ano, significando, por dia, uma média de 35 óbitos, dos quais 

(66%) são de homens e (34%), de mulheres”. (Política Nacional de Redução 

de Acidentes e Violências do Ministério da Saúde, 2001).  
  

Observa-se ainda a ausência da questão da educação durante o período pesquisado o 

que chamou a atenção. Pois se sabe que a maioria de analfabetos no Brasil está na faixa 

etária mais idosa. O Censo do IBGE (2000) indicava que na última década houve aumento 

significativo no percentual de idosos alfabetizados do País. Se em 1991 55,8% dos idosos 

declararam saber ler e escrever pelo menos um bilhete simples, em 2000, esse percentual 

passou para 64,8%, o que representa um crescimento de 16,1% no período. Os dados fazem 
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parte do Perfil dos Idosos Responsáveis pelos Domicílios no Brasil e mostram que apesar 

dos avanços, ainda existem 5,1 milhões de idosos analfabetos no País.  

Alguns temas merecem ser destacados por sua inovação nas políticas públicas para 

os idosos. Por exemplo, as proposições que objetivam dar preferência para os idosos em 

processos judiciais; em pedágios e obras de artes; no benefício de meia-entrada em 

espetáculos artísticos culturais e esportivos; na separação de bens e no recebimento de 

precatórios. 

 A prioridade para o idoso é uma das injunções constitucionais e legais. A Lei 

Fundamental (art. 230) e o Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 2003) contém normas 

adequadas de proteção às pessoas com idade igual, ou superior a 60 anos. O idoso que bate 

às portas da justiça já está fatigado pelas dificuldades que a própria vida lhe impõe e por isso 

lhe é mais cara a morosidade da justiça. Nas proposições de preferência em processos 

judiciais em que estejam envolvidas pessoas idosas tornam-se pertinentes devido a essas 

limitações dos próprios idosos. 

As proposições que tramitam sobre a gratuidade da utilização dos pedágios em 

rodovias e obras de artes especiais, referem-se às limitações impostas ao deslocamento de 

pessoas idosas em virtude da implantação de diversos postos de cobrança de pedágios no 

país. É possível que a maioria dessa população encontre dificuldade para pagar as tarifas 

praticadas, tanto nas rodovias, quanto no ingresso para visitação de obras de artes especiais 

comprometendo os planos de viagens e lazer dessa população. Entretanto, essas proposições 

encontram-se na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania – CCJC a serem 

apreciadas com parecer contrário do relator alegando que as proposições em análise não têm 

respaldo constitucional e ferem o princípio isonômico.  

No que tange às proposições que asseguram aos estudantes e idosos o pagamento de 

meia-entrada em eventos musicais, educativos, culturais e esportivos, observa-se que 

consolida o convívio social e comunitário, assegurando entretenimento e lazer para as 

pessoas idosas e maior interação com a sociedade e com o mundo. O projeto principal de 

meia-entrada, oriundo do Senado, aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor – CDC 

recebeu emendas do relator, deputado Chico Lopes, suprimindo do projeto a limitação 

imposta aos beneficiários que estabelecia a reserva de 40% do total dos ingressos para cada 

evento realizado. O relator argumentou que  

“a lei se refere a um direito essencial, e não a uma expectativa de direito. É 

impraticável, para estudantes e idosos se planejarem para ir a um evento 

cultural, sem saber se terão ou não direito à meia, devidamente prevista em 
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lei se o desconto estiver restrito a um percentual pré-estabelecido”. (Parecer 

do relator Chico Lopes na Comissão de Defesa do Consumidor da 

Câmara dos Deputados, 2009, p.4.) 

 

Destaca-se também as proposições que tratam da separação de bens no casamento 

para maiores de setenta anos. Em virtude da nova realidade em relação ao aumento da 

expectativa de vida das pessoas propõe-se alterar o inciso II do art. 1.641 do Código Civil 

Brasileiro para que o regime obrigatório de separação de bens só seja exigível para pessoas 

maiores de setenta anos. Atualmente a exigência é de sessenta anos. 

No caso das proposições que priorizam o pagamento de precatórios aos idosos, foram 

apresentadas cinco Propostas de Emenda à Constituição no período pesquisado. Entretanto, 

a PEC nº 351/2009, apresentada na Câmara dos Deputados fora do período desta pesquisa e 

vinda do Senado Federal, PEC nº 12/2006, que propôs mudanças no regime geral de 

pagamento de precatórios, entre elas é dada a preferência no pagamento aos precatórios 

alimentares detidos por pessoas com sessenta anos ou mais, foi aprovada e transformada na 

Emenda Constitucional nº 62/2009. Com a promulgação desta Emenda Constitucional foram 

declaradas prejudicadas as cinco propostas apresentadas do período pesquisado na Câmara 

dos Deputados. 

Segundo nossa pesquisa, duas proposições foram transformadas em norma jurídica. 

O PL nº 689/2007, oriundo do Senado Federal, PLS nº 112/2004, que altera o Estatuto do 

Idoso para atribuir aos Defensores Públicos o poder de referendar transações relativas a 

alimentos em que configure como parte pessoas idosas, que em razão de suas condições 

físicas, não podem esperar pelo tempo normal da justiça. Essa proposição foi transformada 

na Lei Ordinária nº 11.737, de 2008.  

 A segunda proposição transformada em norma jurídica no período pesquisado foi o 

Projeto de Lei Complementar – PLP nº 28/2007, originado do Poder Executivo, alterando a 

Lei Complementar nº 80, de 1994, que organiza a Defensoria Pública. Essa proposição foi 

transformada na Lei Complementar nº 132/2009, onde o relator deputado Mauro Benevides 

apresentou substitutivo na CCJC e aprovou dispositivo garantindo que a Defensoria Pública 

exerça a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, dos idosos 

e das pessoas com deficiência, entre outros.      
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5. Conclusões 

Na análise dos dados constatou-se que estavam tramitando na Câmara dos 

Deputados, no período pesquisado, cento e sete proposições sobre a temática do idoso. 

Nesse período, apenas duas foram transformadas em norma jurídica, nenhuma oriunda da 

Câmara dos Deputados. Uma foi de iniciativa do Senado Federal e a outra do Poder 

Executivo. As proposições que tramitavam na Câmara dos Deputados sobre o mesmo tema 

das que foram aprovadas foram apensadas às proposições oriundas do Poder Executivo e do 

Senado Federal
9
, conforme art. 143, inciso II, alínea „a‟ do Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados.  

Foram devolvidas aos autores duas proposições, quinze arquivadas e oitenta e oito 

continuam em tramitação. Considera-se um número pequeno as proposições relacionadas 

aos idosos apresentadas no período pesquisado se comparado ao total das proposições 

apresentadas no mesmo período na Câmara dos Deputados. De acordo com dados da 

Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação/CEDI, nos anos de 2007 e 2008 

somaram-se um montante de cinco mil trezentos e trinta e oito proposições apresentadas à 

Câmara dos Deputados.  

Conforme verificado nesta pesquisa, a proporção de idosos na população brasileira 

apresenta uma tendência de aumento contínuo. Seria de se esperar uma preocupação maior 

da Câmara dos Deputados com este tema, pois a carência de debates pode revelar um 

descuido quanto ao futuro das políticas públicas para os idosos. A previsão de políticas de 

idosos não é de agora, essa tendência se discutiu nos censos do IBGE de pelo menos duas 

décadas atrás.   

Apesar da constatação da relevância do envelhecimento populacional na política 

social, somando-se a existência dessas proposições apresentadas no período pesquisado, 

percebe-se uma reduzida inserção da temática do idoso na agenda legislativa. Por exemplo, 

foi identificada a realização apenas de um evento na Câmara dos Deputados no período de 

2007/2008: Lançamento da Campanha de Valorização da Pessoa Idosa “Envelhecer com 

Dignidade”, que aconteceu em parceria com outros órgãos
10

, realizado em 27 de setembro 

de 2007, na Câmara Federal.  

                                                           
9
 Na tramitação em conjunto ou por dependência serão obedecidas as seguintes normas: ... II terá 

procedência: a) a proposição do Senado sobre a da Câmara.   
10 Secretaria Especial de Direitos Humanos, SEDH; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, 

MDS; Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, CDHM; Caixa Econômica Federal, 

CEF; Universidade Católica de Brasília, UCB; e Serviço Social do Comércio do Distrito Federal, SESC-DF. 
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Conforme pesquisa que apresentamos ocorreu essa inserção reduzida da temática do 

idoso, tanto no legislativo quanto no executivo, necessitando, portanto, de ação concreta 

desses poderes, em especial, do Poder Executivo que detém competência exclusiva sobre 

matérias orçamentárias.  

Constatou-se que as proposições em tramitação no período pesquisado abordam 

temas importantes para os idosos. Destacam-se alguns: renda e benefício; dedução no 

imposto de renda; qualidade e segurança na utilização do transporte; alimentação; saúde; 

separação de bens; meia-entrada em espetáculos; medicamento e habitação. 

Percebe-se que a baixa renda dos aposentados é enfrentada, nas proposições, com 

propostas que buscam aumentar os benefícios da assistência social através de mudanças na 

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Da mesma forma, as propostas que buscam 

mudanças na Lei 7.713, de 1998, com o intuito de isentar do imposto de renda da pessoa 

física os rendimentos de aposentadorias e pensão. Considera-se, sem dúvida, louvável a 

intenção das proposições apresentadas uma vez que procuram garantir proteção efetiva e 

abrangente aos idosos, como também aos seus familiares e às pessoas responsáveis por seus 

cuidados e sobrevivência. Todos os temas apresentados no período pesquisado justificam-se 

pelo inegável alcance social que proporcionam a esta parcela da população e a toda               

sociedade brasileira.  

 Nota-se a ausência de iniciativas nas áreas de educação, violência e comunicação, 

assim como, carência em outras áreas como habitação, lazer, cultura e trabalho. 

 Dados de pesquisa (SESC/FPA, 2007) demonstram que a população idosa brasileira 

é, sobretudo, menos escolarizada; 89% não passaram da 8ª série do ensino fundamental, 

18% não tiveram nenhuma educação formal, e apenas 4% chegaram ao 3º grau de 

escolaridade (completo ou incompleto). A violência contra os idosos, a falta de informação e 

de comunicação em relação aos seus direitos estão presentes no dia-a-dia dessas pessoas. 

Segundo dados da mesma pesquisa, os idosos enfrentam casos de violência urbana, como 

assaltos e estupros, cometidos por desconhecidos, a violência doméstica física, como 

espancamentos e atentados contra a vida, ou psíquica, com humilhações sistemáticas, 

cometidas por familiares, passando pela violência institucional de desrespeito aos direitos 

dos idosos, praticada por agentes públicos em hospitais, mercados e principalmente no 

transporte público. Tendo em vista o perfil dos idosos e as suas condições de vida, bem 

como a perspectiva de aumento exponencial do seu número, seria justo esperar que a 
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Câmara dos Deputados, composta por 513 deputados, com representação de toda sociedade 

brasileira tivesse uma atividade mais intensa nessa área.     

Não obstante, observa-se que nos últimos anos tem crescido a preocupação da 

sociedade com os idosos. Várias pesquisas, debates e estudos têm sido desenvolvidos sobre 

essa temática, conforme mencionado anteriormente neste trabalho. Constata-se a partir disto 

que o aumento populacional sem as condições adequadas para uma vida digna torna-se um 

problema social que influencia diretamente no processo de construção da cidadania da nação 

brasileira. Além disso, as iniciativas existentes nem sempre conseguem expressar-se em 

ações concretas dentro das instituições que formulam as políticas públicas e as leis em nosso 

país. 

Outro destaque importante é que a Constituição Federal de 1988 garantiu como 

competência exclusiva ao Presidente da República as matérias tributárias, orçamentárias e de 

organização administrativa, limitando a ação do legislativo quanto à competência de propor 

matérias sobre esses assuntos, colocando-os numa esfera de ação restrita à regulamentação 

de legislação ordinária de temas sociais e sem acréscimos de despesas ao Poder Executivo. 

Convém ressaltar algumas conquistas como o PL 689, de 2007, transformado na Lei 

nº 11.737, de 2008, que alterou o Estatuto do Idoso para atribuir aos Defensores Públicos 

poderes para referendar transações a respeito da prestação de alimentos à pessoa idosa, uma 

vez que a Lei 10.741, de 2003, atribui exclusivamente ao Ministério Público tal 

competência. A aprovação desta Lei conferiu maior celeridade na solução dos problemas 

relativos a alimentos em que configure pessoas idosas; na questão da assistência ao idoso, 

percebe-se grande evolução, porque esta lei visa à celeridade e a economia processual.       

A segunda proposição transformada em norma jurídica no período pesquisado refere-

se ao Projeto de Lei Complementar, do Poder Executivo, PLP nº 28/2007, que organiza a 

Defensoria Pública, transformado na Lei Complementar nº 132/2009. Nesta Lei está 

assegurado que a Defensoria Pública exerça, também, a defesa dos interesses individuais e 

coletivos da criança e do adolescente, dos idosos e das pessoas com deficiência, entre outros.  

A maioria dos projetos apresentados na Câmara dos Deputados por força regimental, 

acabaram apensados aos projetos oriundos do Senado Federal e do Poder Executivo. Este 

expediente regimental seguramente explica o fato de não haver nenhuma proposição 

originada nesta Casa entre aquelas que se transformaram em norma jurídica. O caso não 

reflete uma omissão da Câmara dos Deputados, uma vez que havia várias proposições 
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oriundas desta Casa, com objetivos semelhantes ou idênticos, apensadas àquelas vindas do 

Senado Federal ou do Poder Executivo. 

Considera-se relevante os assuntos apresentados nas proposições no período 

pesquisado, por exemplo, oitenta proposições tramitando na Câmara dos Deputados com o 

objetivo de aumentar o limite de renda familiar per capita para o recebimento do benefício 

da prestação continuada para os idosos. Em relação à renda dos idosos percebe-se que a 

seguridade social é um fator muito importante na renda da população da terceira idade. 

Dados da pesquisa (SESC/FPA, 2007), apontam que o perfil das pessoas da terceira idade 

revela a desigualdade de renda, de direito à seguridade social e à educação. Constata-se 

nesta pesquisa que existem desafios sociais em vários domínios a resolver, entre os quais se 

destacam: o aumento da esperança de vida aos sessenta anos; a feminização do 

envelhecimento; o baixo nível educacional e a exclusão social dos idosos; o aumento da 

necessidade de serviços de assistência à saúde e de educação permanente a idosos, entre 

outros.  

As projeções do IBGE, analisadas pela pesquisa do IPEA/MPAS, 2008, indicam para 

um avanço de crescimento constante de idosos no Brasil, e apontam que daqui a 30 anos, 

por volta de 2040, essa população deve chegar a 55,5 milhões de pessoas com mais de 60 

anos de idade, representando 26,8% da população brasileira.   

Destaca-se a importância dos cento e sete projetos apresentados no período de 2007-

2008 na Câmara dos Deputados sobre a temática do idoso. Alguns pela sua inovação nas 

políticas públicas, como as proposições que dão preferência e favorecem os idosos em 

processos judiciais; em pedágios e obras de arte; na separação de bens; no benefício da 

meia-entrada; etc. Outros porque objetivam melhorar as leis já existentes, seja para elevar o 

limite da renda familiar; melhorar as condições na utilização dos transportes; cuidar 

adequadamente da saúde; da alimentação e nutrição. Consideram-se meritórias estas 

proposições para a qualidade de vida das pessoas idosas. Não obstante, observa-se a 

ausência de iniciativas essenciais, por exemplo, sobre a violência contra as pessoas da 

terceira idade. 

Sabe-se também que a maioria dos analfabetos do Brasil está entre as pessoas idosas, 

(Censo do IBGE, 2000). No entanto, nenhuma proposição foi encontrada sobre o tema 

relacionado com a educação no período de 2007 e 2008 na Câmara dos Deputados. 

Considerando-se que a educação contribui significativamente para o bem-estar de uma 
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nação percebe-se uma restrição na Câmara dos Deputados ao enfrentamento sobre um dos 

problemas mais sérios que a população idosa encara. 

Dos 513 deputados, 65 representando 17 partidos na Câmara dos Deputados e 01 

deputado sem agremiação partidária, apresentaram proposições para beneficiar os idosos do 

País. Demonstrando assim, uma preocupação com o crescente aumento da população idosa 

no Brasil no sentido de corrigir algumas distorções, como a desvalorização das 

aposentadorias e pensões, a falta de assistência e de atividades de lazer, o abandono em 

hospitais ou asilos, a falta de cuidados com a saúde, entre outros.     

No entanto, considerando a rapidez da transição demográfica e a magnitude da 

população brasileira, percebe-se que a Câmara dos Deputados não tem tratado do tema com 

a prioridade requerida. Políticas Públicas precisam de planejamento de médio e longo prazo 

e não são tarefas fáceis e nem ligeiras, visto que envelhecer bem é um empreendimento 

extenso, tanto no âmbito individual como no âmbito da sociedade. Políticas favoráveis a 

uma velhice saudável devem priorizar a infância e a juventude. 

Também se faz necessário enfrentar o desafio do envelhecimento populacional e suas 

conseqüências por meio da concretização do que a legislação já contempla; em muitos 

aspectos a legislação atual proporcionaria uma vida digna aos idosos. O Estatuto do Idoso 

representa um grande avanço na legislação brasileira e veio promover os direitos de uma 

crescente parcela da população, com mais de sessenta anos de idade, que se encontrava 

totalmente desprotegida. Verificar como esta lei está sendo efetiva e lutar pela concretização 

dos seus princípios também é parte da atividade legislativa. 

Informações neste trabalho, demonstrados através de dados estatísticos como o IBGE 

e de institutos de pesquisas, como a Fundação Perseu Abramo/SESC, IPEA e outros, já 

demonstram a necessidade de se regulamentar e efetivar os direitos existentes dos idosos, de 

forma a propiciar uma existência digna.  

A função principal do Estatuto do Idoso é funcionar como carta de direitos, servindo 

como instrumento de cidadania e de formação de uma consciência social, por parte dos 

cidadãos com mais de sessenta anos e por parte da sociedade que os cerca, fornecendo meio 

de controle do Poder Público em relação ao melhor tratamento do idoso e à sua luta pela 

dignidade.  

Com o elevado crescimento do grupo etário dos idosos surge a necessidade de 

implantar políticas públicas voltadas para esse segmento da sociedade com o objetivo de 
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valorizar as pessoas da terceira idade possibilitando-lhes uma vida digna a partir do 

exercício dos seus direitos. É importante que as famílias, a sociedade, os profissionais de 

saúde e o Estado despertem para a necessidade de renovar os modelos de cuidados com essa 

parcela importante da população.  

O Estatuto institui penas aplicáveis a quem desrespeitar ou abandonar cidadãos 

idosos. Ele veio garantir direitos em diversas áreas, como transporte coletivo, planos de 

saúde, distribuição de medicamentos, e prioridade na tramitação de processos na justiça. 

Esta pesquisa verificou que o Estatuto do Idoso foi um grande passo adiante no sentido de 

que os idosos alcancem a posição de cidadão efetivo na sociedade, obtendo o devido 

respeito e a dignidade que merecem.  

Debater muito o assunto do envelhecimento da população, fazer valer o Estatuto do 

Idoso, aperfeiçoar seus mandamentos, inovar as políticas públicas para a assistência aos 

idosos, planejar as ações de todos os poderes da República e definir como prioridade social a 

proteção aos idosos é parte imprescindível das tarefas das autoridades públicas, inclusive 

dos políticos desta Câmara dos Deputados. 
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ANEXO I  

Proposições apresentadas sobre a temática do idoso na Câmara dos Deputados, no período 

2007/2008 

001 – PEC 36/2007 do deputado Cleber Verde, que altera a Constituição Federal 

para dar prioridade ao pagamento de precatórios para idosos, portadores de deficiência e 

aposentados; 

002 – PEC 67/2007, do deputado Antonio Carlos Pannunzio, que altera a 

Constituição Federal, para priorizar o pagamento dos precatórios devidos pela Fazenda 

Pública aos idosos com mais de 70 (setenta) anos de idade;  

003 – PEC 69/2007, do deputado Cleber Verde, que altera a Constituição Federal, 

para dar prioridade ao pagamento de precatórios para idosos e aposentados; 

004 – PEC 153/2007, do deputado Dr. Nechar, que altera a Constituição Federal, 

para dar prioridade ao pagamento de precatórios a idosos, portadores de doenças graves ou 

deficiência física e mental; 

005 – PEC 243/2008, do deputado Nelson Goetten, retirando idosos e portadores de 

doença grave ou incapacitante da ordem dos precatórios; 

006 – PL 45/2007, da deputada Perpétua Almeida, que dispõe sobre o fornecimento 

de transporte, alimentação e pousada, pelo Sistema Único de Saúde – SUS, aos pacientes 

cujo tratamento se realizar fora de seu domicílio, em atendimento aos preceitos da Lei 8.080, 

de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde); 

007 – PL 108/2008, da deputada Solange Amaral, que altera o inciso II do art. 1.641 

da Lei 10.406, de 2002, que exige o regime da separação de bens no casamento da pessoa 

maior de 70 anos; 

008 – PL 129/2007, do deputado Vanderlei Macris, que altera o inciso I do art. 38 

da Lei 10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para reservar aos idosos cinco 

por cento das unidades residenciais em programas habitacionais públicos ou subsidiados 

com recursos públicos; 

009 – PL 163/2007, do deputado Barbosa Neto, que altera o Estatuto do Idoso para 

reserva de vagas em todo o tipo de transporte coletivo interestadual para idoso com renda 

igual ou inferior a 02 (dois) salários mínimos, incluindo o transporte aéreo; 
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010 – PL 248/2007, do deputado Sandes Junior, que acrescenta dispositivo à Lei 

8.742, de 1993, para estender ao cônjuge ou ao companheiro ou à companheira, o direito ao 

benefício recebido pelo idoso ou portador de deficiência que vier a falecer; 

011 – PL 316/2007, do deputado Izalci, que dispõe sobre a proibição de 

discriminação em razão da idade nos casos que menciona, e dá outras providências; 

012 – PL 380/2007, do deputado Otávio Leite, que altera dispositivo a Lei 8.742, de 

1993, “dispõe sobre a Organização da Assistência Social”, para dispor sobre concessão do 

benefício de prestação continuada. Exclui do cálculo da renda familiar per capita, para 

obtenção de benefício de um salário mínimo, para o idoso ou portador de deficiência, os 

valores de aposentadoria, pensão, benefício de prestação continuada de outras pessoas da 

família; 

013 – PL 421/2007, do deputado Izalci, que dispõe sobre a criação do Programa de 

Amparo ao Idoso em família adotiva e dá outras providências; 

014 – PL 434/2007, do deputado Cleber Verde, que altera dispositivo da Lei 8.742, 

de 1993, “que dispõe sobre a Organização da Assistência Social” aumentando para 01 (um) 

salário mínimo per capita a renda familiar para a concessão do benefício de prestação 

continuada e benefícios eventuais; 

015 – PL 507/2007, do deputado Sérgio Barradas Carneiro, que altera e revoga 

dispositivos do Código Civil, que dispõem sobre a culpa e seus efeitos na separação dos 

cônjuges e dá outras providências correlatas. Estabelece critérios para a separação judicial, 

autoriza a ação independentemente do período de casamento; revoga os dispositivos que 

versam sobre o regime de bens dos idosos e os motivos para a separação judicial; altera a 

Lei 10.406, de 2002; 

016 – PL 535/2007, da deputada Bel Mesquita, que institui a Lista de Remédios 

Essenciais à Preservação da Vida dos Idosos e dá outras providências; 

017 – PL 577/2007, do deputado Fernando Coruja, que altera o valor da renda 

familiar mensal per capita para auferir o benefício de prestação continuada instituído pela 

Lei 8.742, de 1993. Aumenta para meio salário mínimo per capita, a renda familiar para a 

concessão do benefício assistencial ao portador de deficiência e a idoso; 

018 – PL 671/2007, do deputado João Dado, que altera a Lei 7.713, de 1988 e 

revoga o art. 28 da Lei 9.250, de 1995, tornando sem limites a não-incidência do Imposto de 

Renda de maiores de 65 anos; 
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019 - PL 682/2007, do deputado Cleber Verde, acrescenta dispositivo à Lei 8.742, 

de 1993, para estender o pagamento de gratificação natalina ao idoso e ao portador de 

deficiência que recebam o benefício da prestação continuada; 

020 - PL 689/2007, oriundo do Senado Federal, (PLS 112/2004), que altera 

dispositivo do Estatuto do Idoso, para atribuir aos Defensores Públicos o poder de referendar 

transações relativas a alimentos; 

021 - PL 758/2007, do deputado Professor Ruy Pauletti, que dispõe sobre a 

instituição do programa Centro Dia Para Idosos e dá outras providências; 

022 – PL 771/2007, da deputada Solange Amaral, que altera a Lei 9.514, de 1997, 

que “Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de 

coisa imóvel e dá outras providências”, para impedir que os idosos de baixa renda sejam 

discriminados na contratação de seguro habitacional incidente sobre a aquisição da casa 

própria; 

023 – PL 772/2007, da deputada Solange Amaral, que acrescenta dispositivo a Lei 

10.188, de 2001, que “Cria o Programa de Arrendamento Residencial, institui o 

arrendamento residencial com opção de compra e dá outras providências”, para impedir que 

os idosos de baixa renda sejam discriminados na contratação de seguro habitacional 

incidente sobre a aquisição da casa própria nos programas habitacionais públicos ou 

privados; 

024 – PL 778/2007, da deputada Solange Amaral, que acrescenta dispositivo à Lei  

10.741, de 2003, que "Dispõe sobre o Estatuto do Idoso", para impedir que os idosos de 

baixa renda sejam discriminados na contratação de seguro habitacional incidente sobre a 

aquisição da casa própria nos programas habitacionais públicos ou privados; 

025 – PL 833/2007, da deputada Solange Amaral, que dispõe sobre a 

disponibilização do percentual de 0,5% da alíquota do IPI e do IR para aplicação em 

programas de atendimento social para a população de idosos desempregados no País; 

026 – PL 918/2007, do deputado Cleber Verde, que altera dispositivo da Lei 8.742, 

de 1993, para estender a concessão do Benefício de Prestação Continuada à pessoa com 

deficiência e ao idoso beneficiário de pensão por morte no valor de até um salário mínimo; 

027 – PL 924/2007, do deputado Marcelo Serafim, que altera dispositivo da Lei 

8.742, de 1993, “que dispõe sobre a Organização da Assistência Social”, aumentando 01 

(um) salário mínimo per capita a renda familiar para a concessão do benefício de prestação 

continuada; 



54 
 

 
 

 

028 – PL 936/2007, da deputada Íris de Araújo, que altera dispositivo da Lei 4.380, 

de 1964, para permitir o financiamento de centros de convivência e casas-lares para idosos 

com recursos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH); 

029 – PL 937/2007, da deputada Íris Araújo, que dispõe sobre a reserva de 

habitações para idosos de baixa renda, nos programas oficiais de produção de moradia; 

030 – PL 944/2007, do deputado Sebastião Bala Rocha, alterando dispositivo do 

Estatuto do Idoso, para obrigar o estabelecimento de saúde a fazer a notificação compulsória 

em caso de violência contra idosos; 

031 – PL 1043/2007, da deputada Luiza Erundina, alterando dispositivo da Lei 

8.742, de 1993, reduzindo para 60 (sessenta) anos a idade para o idoso receber o benefício 

da prestação continuada; inclui como beneficiário os portadores de câncer, AIDS e outras 

doenças terminais; autoriza a acumulação de benefícios; 

032 – PL 1169/2007, oriundo do Senado Federal, (PLS 30/2007), alterando o 

Decreto-Lei 221, de 1967, para incluir as pessoas com deficiência entre as isentas da taxa de 

licença à pesca amadora e dá outras providências. A isenção se limita ao pescador que usar 

caniço simples, linha de mão ou molinete e que não for filiado a clubes de pesca; 

033 – PL 1194/2007, do deputado Júlio Delgado, que institui o Fundo Nacional do 

Idoso e autoriza deduzir do Imposto de Renda devido pelas pessoas jurídicas, nas condições 

e limites que estabelece as doações efetuadas aos Fundos Municipal, Estadual e Nacional do 

Idoso; 

034 – PL 1234/2007, do deputado Eduardo Gomes, que estabelece princípios e 

diretrizes para as ações voltadas para a educação nutricional e segurança alimentar e 

nutricional da população e dá outras providências; 

035 – PL 1357/2007, do deputado Germano Bonow, que acrescenta dispositivo à 

Lei 8.036, de 1990, para permitir o saque anual do saldo da conta vinculada ao FGTS pelo 

trabalhador que permanecer trabalhando após completar 65 anos de idade; 

036 – PL 1358/2007, do deputado Germano Bonow, altera dispositivo das Leis 

7.713, de 1988, e 9.250, de 1995. Que altera o limite de idade para isenção do imposto de 

renda da pessoa física, referente à parcela dos rendimentos provenientes de aposentadoria e 

pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma; 

037 – PL 1405/2007, do deputado Rodovalho, que altera dispositivo da Lei 8.072, de 

1990, “que dispõe sobre os crimes hediondos nos termos do artigo 5º, inciso XLIII da CF”, 

que retira o limite de fixação das penas nos crimes hediondos, em caso de sequestro, roubo, 
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extorsão, conjunção carnal, e ato libidinoso, com emprego de grave ameaça e ou violência, 

tendo como resultado a lesão corporal grave ou a morte, sendo a vítima menor de idade ou 

com idade superior a 60 (sessenta) anos, ou ainda nos casos de violência presumida; 

038 – PL 1600/2007, do deputado Augusto Carvalho, que modifica o Decreto-Lei 

5.452, de 1943 – CLT. Que autoriza os trabalhadores maiores de 50 (cinquenta) anos fazer 

opção pelo gozo de férias em dois períodos, ficando somente os menores de 18 (dezoito) 

anos no gozo em um único período; 

039 – PL 1630/2007, do deputado Antonio José Medeiros, que altera a Lei 8.742, 

de 1993, “assegura a gratificação natalina aos seus beneficiários e dá outras providências”, 

aumenta para um salário mínimo per capita a renda familiar para a concessão do beneficio 

de prestação continuada ao portador de deficiência e ao idoso; 

040 – PL 1642/2007, da deputada Fátima Pelaes, que altera as Leis 7.713, de 1988 e 

9.250, de 1995, altera o limite de idade para isenção do imposto de renda da pessoa física 

referente à parcela dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência 

para reserva remunerada ou reforma reduzindo para 60 (sessenta) anos o limite de idade para 

isenção do imposto de renda para pessoa física; 

041 – PL 1844/2007, do deputado Antonio Carlos Mendes Thame, que altera 

dispositivo da Lei 8.036, de 1990, para permitir o levantamento do FGTS por motivo de 

aposentadoria, independentemente da extinção do contrato do trabalho; 

042 – PL 1855/2007, do deputado Fernando Coruja, que altera o Estatuto do Idoso, 

incluindo o transporte coletivo intermunicipal no direito à vaga gratuita ou com desconto 

para atendimento ao idoso; 

043 – PL 1866/2007, do deputado Cleber Verde, que permite ao portador de 

deficiência e ao idoso que recebe o benefício assistencial de prestação continuada saque seus 

recursos acumulados no fundo de participação PIS/PASEP e FGTS; 

044 – PL 1898/2007, do deputado Uldurico Pinto, que altera a Lei 8.072, de 1993, 

para dispor sobre acréscimo no valor do benefício assistencial de prestação continuada. 

Concede adicional de 01 (um) salário mínimo aos beneficiários que comprovem necessitar 

de assistência permanente de terceiros; 

045 – PL 1899/2007, do deputado Uldurico Pinto, que concede ao idoso, prioridade 

no processo de abertura de empresa e na aprovação de linha de crédito para 

empreendimentos e dá outras providências; 
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 046 – PL 1904/2007, do deputado Cleber Verde, que altera dispositivo do Estatuto 

do Idoso que reduz para 60 (sessenta) anos o limite de idade para a mulher idosa fazer jus ao 

benefício da prestação continuada (salário mínimo); 

047 – PL 1913/2007, do deputado Rodovalho, que altera a Lei 5.869, de 1973 – 

Código de Processo Civil, que proíbe a prisão civil de idoso por inadimplemento de 

obrigação alimentar; 

048 – PL 1931/2007, da Janete Rocha Pietá, que altera a Lei 9.867, de 1999 para 

dispor sobre a inclusão dos idosos como pessoas em desvantagem para efeito de inserção no 

mercado econômico por meio de cooperativas sociais, bem como para permitir que os 

representantes legais das pessoas em desvantagem e incapazes, nos termos do Código Civil 

possam ser sócios das referidas cooperativas; 

049 – PL 1959/2007, do deputado Maurício Rands, que altera a Lei 8.072, de 1993, 

que “dispõe sobre a Organização da Assistência Social”, que exclui do cálculo da renda 

familiar o benefício da prestação continuada anteriormente concedido a outro membro da 

família do idoso ou do portador de deficiência; 

050 – PL 1996/2007, da deputada Solange Almeida, que altera dispositivo da Lei 

8.742, de 1993 para incluir os portadores de insuficiência renal que dependem de 

hemodiálise como beneficiários do benefício da prestação continuada; 

051 – PL 2040/2007, do deputado Dr. Nechar, que altera dispositivo da Lei 8.742, 

de 1993 que trata do benefício de prestação continuada de assistência social aos idosos, 

aumentando para um salário mínimo per capita a renda familiar para concessão do benefício 

de prestação continuada ao portador de deficiência e ao idoso; exclui do cálculo da renda 

familiar o benefício anteriormente concedido a outro membro da família; 

052 – PL 2118/2007, do deputado João Bittar, que dispõe sobre a criação Cadastro 

Nacional Único das Organizações Não-Governamentais; 

053 – PL 2122/2007, do deputado Dr. Nechar, que modifica a Lei 9.250, de 1995, 

que permite deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações 

efetuadas aos fundos municipais, estaduais e nacional do idoso; 

054 – PL 2142/2007, do deputado Juvenil Alves, que altera dispositivo da Lei 5.859, 

de 1973 – CPC, incluindo como critério para utilização do procedimento sumário a idade, 

beneficiando o idoso com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 
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055 – PL 2146/2007, da deputada Rebecca Garcia, que altera dispositivo da Lei 

8.742, de 1993 e do Estatuto do Idoso, reduzindo para 65 (sessenta e cinco) anos a idade do 

idoso com direito ao benefício de prestação continuada; 

056 – PL 2209/2007, do deputado Décio Lima, que altera dispositivo da Lei 8.742, 

de 1993, reduzindo para 65 (sessenta e cinco) anos a idade do idoso com direito ao benefício 

de prestação continuada de um salário mínimo; 

057 – PL 2285/2007, do deputado Sérgio Barradas Carneiro, que dispõe sobre o 

Estatuto das Famílias; 

058 – PL 2290/2007, do deputado Chico Lopes, que altera dispositivo do Estatuto do 

Idoso, concedendo desconto de 50% (cinquenta por cento) nas passagens aéreas adquiridas 

por idosos a partir de 60 (sessenta) anos; 

059 – PL 2362/2007, do deputado Luiz Carlos Hauly, que altera dispositivo da Lei 

8.742, de 1993, estendendo o benefício de prestação continuada de um salário mínimo ao 

portador de doença de Alzheimer e consegue abono para seu responsável reduzindo para 65 

(sessenta e cinco) anos o limite de idade do idoso beneficiário; 

060 – PL 2386/2007, do deputado João Campos, que regulamenta o inciso I do art. 

19 da Constituição Federal dispondo sobre a colaboração de interesse público entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as organizações religiosas; 

061 – PL 2391/2007, da deputada Jô Moraes, que dispõe sobre a legislação do 

imposto de renda, relativamente a pessoa física, reduzindo a 60 (sessenta) anos a idade a que 

se refere o inciso XV do art. 6º da Lei 7.713, de 1988, e o inciso VI do art. 4º da Lei 9.250, 

de 1995, na nova redação dada pelos arts. 2º e 3º da Lei 11.482, de 2007, para o contribuinte 

que perceba exclusivamente rendimentos de aposentadoria ou de pensão; 

062 – PL 2417/2007, do deputado Vitor Penido, que altera a legislação do imposto 

de renda relativamente à pessoa física, reduzindo para 60 (sessenta) anos a idade a que se 

refere o inciso XV do art. 6º da Lei 7.713, de 1988, na nova redação dada pelo art. 2º da Lei 

11.482, de 2007; 

063 – PL 2434/2007, do deputado Antonio Carlos Mendes Thame, que dispõe 

sobre a apresentação e embalagem para venda ao consumidor final do leite longa vida no 

comércio interestadual; 

064 – PL 2443/2007, do deputado Professor Victorio Galli, que altera dispositivo do 

Decreto-Lei 2.848, de 1940, de modo a harmonizar a redação de dispositivos do Código 
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Penal com Estatuto do Idoso, definindo como pessoa idosa aquela que tenha idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos; 

065 – PL 2586/2007, do deputado Walter Brito Neto, que altera dispositivo da Lei 

10.048, de 2000, que destina os locais e horários exclusivos para marcação de consultas 

ambulatoriais, procedimentos diversos ou exames complementares no SUS às pessoas que 

tem atendimento prioritário; 

066 – PL 2613/2007, do deputado Pepe Vargas, que estabelece normas básicas para 

o funcionamento de estabelecimentos que prestam atendimento integral institucional a idoso 

como asilos, casas de repouso, clínicas geriátricas e congêneres; 

067 – PL 2743/2008, do deputado Waldir Neves, que altera dispositivo do Estatuto 

do Idoso para reduzir prazos em processos de interesse dos idosos; 

068 – PL 2786/2008, do deputado Vinícius Carvalho, que altera Estatuto do Idoso 

para proibir a cobrança de estacionamento a condutores idosos; 

069 – PL 2796/2008, do deputado Fernando Chucre, que altera a Lei 5.869, de 

1973, para definir a idade na prioridade dos procedimentos judiciais, nos termos do Estatuto 

do Idoso; 

070 – PL 2842/2008, do deputado Rodrigo Rollemberg, que altera a Lei 5.869, de 

1973, que reduz para 60 (sessenta) anos a idade do beneficiário de prioridade de tramitação 

de processos judiciais e amplia o benefício para os reformados, aposentados e pensionistas 

de qualquer idade; 

071 – PL 2847/2008, do deputado Jovair Arantes, que altera a Lei 8.742, de 1993, 

concedendo abono de um salário mínimo ao responsável pelo beneficiário de prestação 

continuada; 

072 – PL 2890/2008, do deputado Geraldo Pudim, que altera as Leis 7.713, de 

1988, e 9.250, de 1995, alterando o limite de idade para isenção do imposto de renda da 

pessoa física, referente à parcela dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, 

transferência para reserva remunerada ou reforma; 

073 – PL 2902/2008, do deputado José Carlos Araújo, que altera dispositivo da Lei 

8.935, de 1994, que isenta os agricultores, familiares, idosos, pessoas portadoras de 

deficiência, analfabetos e os reconhecidamente pobres, do pagamento de emolumentos de 

certidões de cartório de registro civil; 

074 – PL 2911/2008, do deputado Sebastião Bala Rocha, que altera dispositivo da 

Lei 8.742, de 1993, para dispor sobre ampliação de regras de concessão de benefício 
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assistencial de prestação continuada e incluir vítimas de acidentes com embarcações 

conhecidos como escalpelamentos; 

075 – PL 2921/2008, da deputada Rebecca Garcia, que altera a Lei 11.094, de 2005, 

que institui o PROUNI, para instituir hipótese de concessão de bolsas de estudo para 

indivíduos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 

076 – PL 2963/2008, da deputada Rebecca Garcia, que altera as Leis 8.742, de 1993 

e 10.741, de 2003, para estender o benefício de prestação continuada ao idoso em internação 

domiciliar; 

077 – PL 3045/2008, do deputado Sandes Junior, que cria o programa entrada do 

Idoso nos hospitais e postos de saúde no âmbito nacional; 

078 – PL 3054/2008, do deputado Davi Alves Silva Junior, que dispõe sobre o 

fornecimento de medicamentos de uso contínuo do domicílio de idosos gestantes e pessoas 

com dificuldade de locomoção através do SUS; 

079 – PL 3077/2008, do Poder Executivo, que altera dispositivo da Lei 8.742, de 

1993, que dispõe sobre a Organização da Assistência Social estabelecendo objetivos para o 

Sistema Único de Assistência Social e sua composição descentralizada e participativa, 

integrada pelos três entes federativos; reduz para 65 (sessenta e cinco) anos a idade mínima 

para idoso receber o benefício de prestação continuada; define a proteção social básica e 

especial; cria o CRAS e o CREAS; 

080 – PL 3079/2008, do deputado Chico Lopes, que estabelece obrigatoriedade de 

divulgação de normas de segurança no transporte terrestre e aquaviário de passageiros; 

081 – PL 3111/2008, do deputado Edgar Mão Branca, que altera dispositivo da Lei 

10.406, de 2002, que dispõe sobre os atrasos na prestação do serviço de transporte 

rodoviário coletivo internacional e interestadual de passageiros; 

082 – PL 3155/2008, do deputado Geraldo Resende, que altera a Lei 10.741, de 

2003, “dispõe sobre o Estatuto do Idoso” que obriga a identificação do veículo do idoso 

através de credencial de estacionamento; 

083 – PL 3210/2008, da deputada Rebecca Garcia, que acrescenta dispositivo da 

Lei 10.741, de 2003, “dispõe sobre o Estatuto do Idoso” vedando a exigência de 

comparecimento do idoso enfermo aos órgãos públicos e assegurando-lhe o atendimento 

domiciliar para obtenção de laudo de saúde; 

084 – PL 3318/2008, do deputado Antonio Bulhões, que altera Dec. Lei 221, de 

1967, que “dispõe sobre a proteção e estímulo à pesca e dá outras providências”, de forma a 
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possibilitar que pessoas com mais de 60 (sessenta) anos fiquem dispensadas do pagamento 

da taxa anual para o exercício da pesca amadora; 

085 – PL 3382/2008, do deputado Cleber Verde, que altera a Lei 7.713, de 1988, 

para conceder isenção total do imposto de renda de pessoa física aos rendimentos de 

aposentadoria e pensão para os maiores de 70 (setenta) anos, iniciando-se com isenção de 

20% (vinte por cento) dos rendimentos aos 60 (sessenta) anos; 

086 – PL 3468/2008, do deputado Dr. Talmir, que dispõe sobre preferência em 

processos judiciais; 

087 – PL 3525/2008, do deputado Cleber Verde, que altera a Lei 10.741, de 2003, 

que “dispõe sobre o Estatuto do Idoso”, para assegurar aos maiores de 60 (sessenta) anos a 

gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos; 

088 – PL 3532/2008, do deputado Marcelo Ortiz, que altera a Lei 5.869, de 1973, 

dispõe sobre a prioridade na tramitação de atos e diligências judiciais e administrativas e no 

atendimento em estabelecimentos bancário aos portadores do vírus HIV ou de câncer, 

reduzindo para 60 (sessenta) anos o limite de idade para o idoso fazer jus ao benefício; 

089 – PL 3564/2008, da deputada Íris de Araújo, que altera o artigo 313 do Dec. Lei 

3.689, de 1941 – Código de Processo Penal; da Lei 11.340, de 2006; dispositivo da Lei 

8.072, de 1990, de modo a tornar mais célere e rigoroso o procedimento visando o 

julgamento de crimes praticados com violência contra criança, adolescente, idoso e 

deficiente; 

090 – PL 3731/2008, do deputado, Bruno Rodrigues, que inclui dispositivo no Dec. 

Lei 2.848, de 1940 – Código Penal, que tipifica como homicídio qualificado o crime 

cometido por ascendente contra descendente, ou por descendente contra ascendente 

aumentando a pena de crime doloso em um terço se cometido contra maior de 60 (sessenta) 

anos e de metade nos crimes envolvendo ascendentes e descendentes; 

091 – PL 3746/2008, do deputado Waldir Neves, que libera o uso de algemas para 

os idosos e gestantes, presos e detidos, que se apresentem voluntariamente e não apresentem 

indícios de fuga ou risco à segurança; 

092 – PL 3789/2008, do deputado Régis de Oliveira, que altera o Dec. Lei 3.689, de 

1941 - Código de Processo Penal, estabelecendo preferência nos processos judiciais; 

093 – PL 3976/2008, do deputado Geraldo Pudim, que altera a Lei 10.741, 2003 – 

Estatuto do Idoso, que reduz a idade dos idosos com direito à gratuidade dos transportes 

coletivos públicos urbanos e semi-urbanos; 
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094 – PL 4016/2008, da deputada Sueli Vidigal, que dispõe sobre a obrigatoriedade 

de afixação de aviso sobre o direito do idoso de ter acompanhante nas unidades de saúde do 

SUS; 

095 – PL 4057/2008, do deputado Leonardo Vilela, que altera a Lei 10.741, de 2003 

– Estatuto do Idoso, para dispor sobre a segurança do idoso nos procedimentos de embarque 

e desembarque nos veículos de transporte coletivo e sobre a prioridade neste desembarque; 

096 – PL 4104/2008, oriundo do Senado Federal, PLS 596/2007, que altera a Lei 

10.741, de 2003 – Estatuto do Idoso, para garantir aos beneficiários da gratuidade o direito 

de escolha dos assentos nos veículos de transporte coletivo interestadual; 

097 – PL 4233/2008, da deputada Sandra Rosado, que altera a Lei 8.742, de 1993, 

“que dispõe sobre a organização da Assistência Social para estabelecer critérios de 

concessão de benefício de prestação continuada” que reduz a idade do beneficiário para 65 

(sessenta e cinco) anos e exclui do cálculo da renda familiar o benefício concedido a outro 

membro da família do idoso ou do portador de deficiência; 

098 – PL 4235/2008, do deputado Sandes Junior, que acrescenta dispositivo à Lei 

10.741, de 2003, Estatuto do Idoso, para permitir que as entidades de longa permanência 

para idosos possam celebrar convênios com o Sistema Único de Saúde (SUS); 

099 – PL 4287/2008, do deputado Vicentinho, que acrescenta dispositivo a Lei 

10.741, de 2003, “Estatuto do Idoso”, para assegurar as pessoas com 60 (sessenta) anos ou 

mais, a gratuidade da utilização das rodovias e obras de arte especiais, em todo território 

nacional exploradas mediante a cobrança de pedágio; 

100 – PL 4294/2008, do deputado Carlos Bezerra, que acrescenta dispositivo a Lei 

10.406, de 2002 – Código Civil; a Lei 10.741 – Estatuto do Idoso, para estabelecer a 

indenização por dano moral em razão do abandono afetivo; 

101 – PL 4329/2008, do deputado Nelson Goetten, que altera dispositivo da Lei 

10.741, de 2003 – Estatuto do Idoso, em relação à prioridade na tramitação dos processos 

judiciais; 

102 – PL 4400/2008, oriundo do Senado Federal PLS 672/2007, que altera a Lei 

10.741, de 2003 – Estatuto do Idoso, para estabelecer a concessão de dois salários mínimos 

de benefício mensal ao idoso carente com 100 (cem) anos ou mais; 

103 – PL 4502/2008, do deputado Geraldo Pudim, Revoga a Medida provisória 

2.208, de 2001, e estabelece as condições para emissão da carteira de identificação 
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estudantil, garantindo a estudantes e idosos com idade superior a 60 (sessenta) anos o 

benefício da meia-entrada nas atividades culturais e desportivas; 

104 – PL 4571/2008, oriundo do Senado Federal, PLS 188/2007, que dispõe sobre o 

benefício do pagamento de meia-entrada, para estudantes e idosos, em espetáculos artísticos, 

culturais e esportivos; 

105 – PLP 28/2007, oriundo do Poder Executivo, que altera dispositivo da Lei 

Complementar nº 80, de 1994, que organiza a Defensoria Pública da união e prescreve 

normais gerais para os Estados e Distrito Federal; 

106 – PLP 136/2007, do deputado Marcondes Gadelha, que autoriza os Estados a 

legislar sobre mobilidade urbana, a partir das diretrizes nacionais que estabelece, conforme  

prevê o parágrafo único do art. 22 da Constituição Federal; e 

107 – PLP 258/2007, do deputado Barbosa Neto, que altera a Lei Complementar nº 

110, de 2001, para autorizar créditos de complementos de atualização monetária em contas 

individuais do PIS-PASEP, e a Lei Complementar nº 26, de 1975, para autorizar o 

recebimento do saldo da conta individual do PIS-PASEP pelo maior de 60 (sessenta) anos. 
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ANEXO II 

Matriz das proposições do período da pesquisa, juntamente com as apensadas em tramitação 

sobre a temática do idoso, por assunto e autores  

    

Objetivo principal dos projetos Nº de 

proposição 

Autoras (es) Observação 

Garantir aos que ainda estão em 

gozo da extinta Renda Mensal 

Vitalícia o direito à percepção do 

abono anual ou a gratificação 

natalina; estender a gratificação 

natalina aos que recebem 

benefício da prestação continuada 

da assistência social; estender o 

abono anual a quem recebe o 

benefício assistencial da LOAS; 

elevar de ¼ para 1 salário mínimo 

o valor da renda familiar per 

capita usado como critério de 

carência para fins das concessão 

dos benefícios assistenciais da 

LOAS; assegurar a concessão do 

benefício assistencial da LOAS ao 

portador de deficiência; extensão 

do benefício da LOAS aos 

portadores de doenças graves; 

estender ao cônjuge, ou ao 

companheiro ou à companheira, o 

direito ao benefício recebido pelo 

idoso ou portador de deficiência 

que vier a falecer;   elevar, de ¼ 

para ½ salário mínimo, o valor da 

renda familiar per capita usado 

como critério de carência para 

fins da concessão dos benefícios 

assistenciais da LOAS; permitir 

80 

Renda 

Benefício 

 

 

Altera 

LOAS 

aspectos do 

BPC 

Arnaldo Faria de Sá, Euler Ribeiro, João 

Fassarella, Pompeo de Mattos, Paulo Paim, 

Josué Bengston, Ângela Guadagnin, 

Lincoln Portela, Pedro Fernandes, Eduardo 

Barbosa, Lincoln Portela, Dr. Hélio, 

Rubens Bueno, Hermes Parcianello, José 

Carlos Coutinho, Inocêncio Oliveira, 

Marcelo Barbieri, Crescêncio Jr e Severino 

Cavalcante, Chico Sardelli, Corauci 

Sobrinho, Francisca Trindade e Maria do 

Rosário, Orlando Desconsi, Rodolfo 

Pereira, Rogério Silva, Carlos Souza, Bispo 

Rodrigues, Ivan Ranzolin, Carlos de Souza, 

João Mendes de Jesus, Milton Cárdias, 

Neuton Lima, Dr. Heleno, José Carlos 

Araújo, Zenaldo Coutinho, Dimas 

Ramalho, Gervásio Silva, Pastor Francisco 

Olímpio, Ivo José, Mário Assad Júnior, 

Yeda Crusius, Jovair Arantes, Orlando 

Fantazzini, Mendonça Prado, Otávio Leite, 

Cleber Verde, Fernando Coruja, Cleber 

Verde, Jorge Tadeu Mudalen, Sandro 

Matos, Cleber Verde, Marcelo Serafim, Dr. 

Ubialdi, Luiza Erundina, Dr. Nechar, 

Solange Almeida, Maurício Randes, Cleber 

Verde, Uldurico Pinto, Cleber Verde, 

Antonio José Medeiros, Uldurico Pinto, 

Jorge Tadeu Mudalen, Rebecca Garcia, 

Décio Lima, Luiz Carlos Hauly, Sebastião 

Bala Rocha, Rebecca Garcia, Jovair 

Setenta e seis 

desses projetos 

estão apensados ao 

PL 3967/1997 e 

três tramitam 

separados. 
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que, após a morte do beneficiário 

deficiente, o seu benefício 

assistencial seja transferido ao 

responsável pelos seus cuidados; 

assegurar a manutenção do 

recebimento do benefício 

assistencial nos casos que 

especifica, tendo em vista que, 

atualmente, ocorre a cessação 

deste quando o beneficiário 

exerce atividade profissional 

remunerada; estender ao portador 

de doença crônica o direito aos 

benefícios da LOAS; assegurar 

aos beneficiários da LOAS o 

direito ao abono anual; reduzir a 

idade limite - de 65 para 60 anos - 

e elevar o critério de renda 

familiar per capita - de ¼ para ½ 

salário mínimo - para fins de 

direito ao benefício assistencial da 

LOAS; elevar o limite de renda 

familiar per capita – de ¼ para ½ 

salário mínimo – para fins de 

direito ao benefício assistencial da 

LOAS; elevar o valor do critério 

de renda familiar per capita – de 

¼ para 1/3 do salário mínimo – 

para fins de direito ao benefício 

assistencial da LOAS; 

regulamentar os benefícios 

eventuais previstos na LOAS, 

para incluir o benefício de 1 

salário mínimo para ser concedido 

aos deficientes mentais 

Arantes, Vanessa Grazziotin, Ciro Pedrosa, 

Barbosa Neto, Sandra Rosado, Homero 

Pereira, Antonio Bulhões, Luis Carlos 

Heinze, Sílvio Lopes, João Mendes de 

Jesus, Luiz Carlos Hauly e Professor 

Victorio Galli. 
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submetidos a tratamento no 

âmbito do SUS; elevar o valor do 

critério de renda familiar per 

capita – de ¼ para 1 salário 

mínimo – para fins de direito ao 

benefício assistencial da LOAS; 

elevar o valor do critério de renda 

familiar per capita – de ¼ para ½ 

salário mínimo – para fins de 

direito ao benefício assistencial da 

LOAS; estabelecer critério de 

renda familiar igual a 4 salários 

mínimos para fins de direito ao 

benefício assistencial da LOAS; 

assegurar aos portadores da AIDS 

em estágio avançado o direito ao 

benefício assistencial; elevar o 

valor do critério de renda familiar 

per capita – de ¼ para 1 salário 

mínimo – para fins de direito ao 

benefício assistencial da LOAS; 

garantir a percepção de abono 

anual por parte de seus titulares; 

assegurar a transferência do 

benefício em caso de morte do 

titular ao seu responsável, desde 

que atendidas as condições 

estabelecidas para a sua 

concessão; elevar o valor do 

critério de renda familiar per 

capita – de ¼ do salário mínimo 

para valor equivalente ao limite 

mínimo de isenção do imposto de 

renda – para fins de direito ao 

benefício assistencial da LOAS; 
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permitir a concessão de renda 

mensal no valor de um salário 

mínimo ao responsável legal pelos 

cuidados diários com o portador 

de deficiência tetraplégico; 

assegurar aos beneficiários da 

LOAS o direito ao abono anual; 

elevar o valor do critério de renda 

familiar per capita – de ¼ para 1 

salário mínimo – para fins de 

direito ao benefício assistencial da 

LOAS; elevar o valor do critério 

de renda familiar per capita – de 

¼ para 2 salários mínimos para 

fins de direito ao benefício 

assistencial da LOAS; modificar o 

critério de concessão do benefício 

assistencial, definindo como 

potenciais beneficiários os idosos 

e os portadores de deficiência 

com renda familiar mensal 

inferior a 2 salários mínimos; 

estender o benefício assistencial 

de 1 salário mínimo aos 

portadores da doença de 

Alzheimer; modificar o critério de 

concessão do benefício 

assistencial, definindo como 

potenciais beneficiários os idosos 

e os portadores de deficiência 

com renda familiar mensal 

inferior a 1 salário mínimo; 

estender o benefício assistencial 

de um salário mínimo aos 

portadores do Mal de Parkinson; 
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incluir os portadores de epilepsia 

no conjunto dos beneficiários da 

renda mensal prevista na LOAS, 

aumentando de ¼ do salário 

mínimo para um salário mínimo a 

renda máxima mensal de família 

com deficiente ou idoso; criar 

uma pensão mensal de ½ salário 

mínimo para as pessoas 

portadoras de necessidades 

especiais pertencentes a famílias 

com renda inferior a 2 salários 

mínimos; elevar o valor do 

critério de renda familiar per 

capita – de ¼ para 2/3 do salário 

mínimo – para fins de direito ao 

benefício assistencial da LOAS; 

aumentar o limite de renda 

familiar per capita – de ¼ para 1/2 

salário mínimo,  estabelecendo 

exceções nas quais serão 

considerados somente os 

rendimentos  mensais de membros 

específicos da família; instituir 

proteção na forma de benefício 

assistencial mensal, no valor de 

um salário mínimo, aos 

dependentes de vítimas de atos de 

violência; garantir 

temporariamente a manutenção do 

benefício da LOAS no caso de 

ingresso de seu titular ao mercado 

de trabalho, prevendo sua 

cessação gradativamente; incluir o 

portador de epilepsia como 



68 
 

 
 

 

beneficiário da renda mensal 

prevista na LOAS; permitir a 

suspensão (ao invés da extinção) 

do benefício da LOAS no caso de 

beneficiário que exerce atividade 

profissional remunerada; incluir 

como beneficiários da renda 

mensal da LOAS as crianças e os 

adolescentes surdos e/ou mudos 

desde o nascimento até 16 anos de 

idade; excluir do cômputo da 

renda familiar per capita o valor 

do benefício assistencial, bem 

como aposentadoria e pensão no 

valor de um salário mínimo, que 

porventura sejam recebidos por 

membro de família; assegurar aos 

beneficiários da LOAS o direito 

ao abono anual; estender o direito 

ao benefício da LOAS aos 

responsáveis legais pelas pessoas 

portadoras de deficiência; 

exclusão, para efeito do cômputo 

da renda familiar per capita, de 

qualquer benefício da seguridade 

social recebido por membro da 

família, no valor de um salário 

mínimo; estender a concessão do 

Benefício de Prestação 

Continuada à pessoa com 

deficiência e ao idoso 

beneficiários de pensão por morte 

no valor de até um salário 

mínimo; permitir a  acumulação 

do benefício assistencial da LOAS 
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com pensão por morte; estender o 

direito ao benefício da LOAS ao 

responsável legal pela pessoa 

portadora de deficiência; excluir 

do cômputo da renda familiar per 

capita benefícios assistenciais, 

bem como de aposentadoria e 

pensão, no valor de um salário 

mínimo, recebidos por pessoa da 

família; redução de 65 para 60 

anos a idade limite para ter direito 

ao benefício da LOAS, extensão 

do direito ao benefício aos 

portadores de doenças crônicas: 

neoplasia maligna, AIDS e outras 

doenças terminais; permitir a 

acumulação do benefício da 

LOAS com auxílio doença, 

auxílio acidente, aposentadoria 

por invalidez e aposentadoria por 

idade, desde que estes não 

superem individualmente o valor 

de um salário mínimo; redefinição 

do conceito de renda familiar; 

definir o portador de necessidades 

especiais como sendo a pessoa 

que sofre limitação substancial em 

sua capacidade mental, física ou 

emocional; elevar o limite de 

renda familiar per capita, de ¼ 

para 1 salário mínimo, para fins 

do critério de carência; permitir 

que o valor do benefício não seja 

considerado no cômputo da renda 

per capita para efeito de 
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comprovação de carência; 

permitir que os beneficiários da 

renda mensal assistencial 

participem de trabalho seletivo, 

protegido, terapêutico quando 

parte do processo de reabilitação 

sem que sejam privados de seu 

benefício; incluir os portadores de 

insuficiência renal que dependem 

de hemodiálise como 

beneficiários do Benefício da 

Prestação Continuada; defender 

que não seja considerado no 

cômputo da renda familiar o 

benefício assistencial de prestação 

continuada já concedido a 

membro da família para efeito do 

atendimento do critério de 

carência; reduzir o limite de idade 

para concessão do benefício da 

LOAS aos idosos, do sexo 

feminino, passando de 65 para 60 

anos; elevar em um salário 

mínimo mensal o valor do 

benefício assistencial concedido a 

pessoas portadoras de deficiência 

que necessitem de auxílio 

permanente de terceiros; redefinir 

o conceito de portador de 

deficiência, permitindo que as 

pessoas portadoras de 

incapacidade moderada possam 

ter acesso ao benefício 

assistencial da LOAS; garantir aos 

beneficiários da renda mensal da 
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LOAS a percepção da gratificação 

natalina; permitir que o 

responsável receba o benefício 

assistencial após a morte de seu 

titular; defender que seja 

acrescido em 50% o valor do 

benefício assistencial concedido a 

pessoas portadoras de deficiência 

que necessitam de ajuda 

permanente de profissional de 

saúde; permitir ao deficiente um 

estágio de trabalho de 12 meses 

sem perda do benefício; assegurar 

a concessão do benefício 

assistencial aos idosos em 

internação domiciliar, sem que 

seja necessária a comprovação de 

carência por parte da família; 

estender o benefício assistencial 

de um salário mínimo aos 

portadores de marca-passo 

cardíaco; dispor sobre ampliação 

de regras de concessão de 

benefício assistencial de prestação 

continuada; incluir o portador de 

doença de Alzheimer como 

beneficiário da renda mensal da 

LOAS, bem como seja concedido 

um abono mensal de um salário 

mínimo ao responsável por seus 

cuidados; incluir vítimas de 

acidentes com embarcações 

conhecidos como 

escalpelamentos; estender o 

benefício de prestação continuada 
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ao idoso em internação 

domiciliar; concessão de abono 

mensal de um salário mínimo à 

pessoa responsável pelos cuidados 

do deficiente que recebe o 

benefício assistencial da LOAS; 

permitir ao deficiente o direito de 

trabalhar sem perder o benefício; 

manter o benefício quando o 

deficiente exercer trabalho 

seletivo, terapêutico, desde que 

integre processo de re-habilitação 

e habilitação; conceder o 

benefício assistencial de prestação 

continuada para o portador de 

insuficiência renal crônica; 

conceder o benefício assistencial 

da LOAS a cada portador de 

deficiência existente numa mesma 

família; defender que, para efeito 

de atendimento do critério de 

carência, não seja considerado, no 

cômputo da renda familiar, o 

benefício assistencial de prestação 

continuada já concedido a 

membro da família, além disso, 

compatibilizar a redação da 

LOAS com a do Estatuto do 

Idosos no que tange à idade 

mínima de 65 anos para a 

concessão do benefício 

assistencial; conceder o benefício 

de prestação continuada ao 

membro da família  responsável 

pela assistência direta e 
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indispensável ao portador de 

deficiência; alterar o critério de 

carência em relação à família da 

pessoa com deficiência, 

considerando incapaz de prover a 

manutenção aquela cuja renda 

mensal não exceda a seis salários 

mínimos mensais; dispor sobre a 

concessão de benefício 

assistencial de prestação 

continuada para pessoa com 

hiperatividade e epilepsia; 

assegurar aos maiores de 60 anos 

que não possuam meios para 

prover sua subsistência, nem de 

tê-la provida por sua família, o 

benefício mensal de 1 salário 

mínimo, nos termos da LOAS.  

Deduzir do Imposto de Renda das 

pessoas físicas e jurídicas as 

doações aos Fundos Municipais, 

Estaduais, e Nacional do Idoso; 

alterar limite de idade para 

isenção do IR referente à parcela 

de rendimentos de aposentadoria e 

pensão, transferência para a 

reserva remunerada ou reforma; 

autorizar a pessoa física deduzir 

do IR às contribuições realizadas 

beneficiando as instituições 

filantrópicas; incentivar às 

Políticas Públicas de Juventude 

executadas pelas entidades 

privadas sem fins lucrativos; 

deduzir do IR de pessoas físicas e 

35  

Dedução no 

IR 

Dr. Nechar, Vicentinho, Comissão de 

Legislação Participativa, Fábio Souto, 

Daniel Almeida, Cunha Bueno, Serafim 

Venzon, Dercio Knop, Paulo Bornhausen, 

Hugo Biehl, Paulo Paim, Freire Júnior, Dr. 

Hélio, Paulo Paim, Flávio Arns, José 

Carlos Coutinho, Neuton Lima, Luiz 

Bittencourt, Carlos Nader, Amauri 

Gasques, Ivo José, Reinaldo Betão, Nelson 

Marquezelli, André Zacharow, João Bittar, 

Barbosa Neto, Senado Federal, Geraldo 

Pudim, Cleber Verde, Simão Sessim, Jorge 

Boeira, Gorete Pereira, Fábio Faria, Senado 

Federal e Vítor Penido. 

Vinte e cinco 

desses projetos 

estão apensados ao 

PL 5619/2009, do 

Senado Federal, 

sete, estão 

apensados ao PL nº 

5339/2009, também 

do Senado Federal 

e um tramita 

isoladamente.  
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jurídicas doações a entidades 

filantrópicas; abater 1% para 

pessoas jurídicas e 10% para 

pessoas físicas, do montante do 

imposto devido; deduzir do IR de 

pessoas físicas as doações 

efetuadas a entidades 

filantrópicas, nas condições que 

estabelece; deduzir do IR das 

pessoas físicas, as doações feitas a 

entidades que se dedicam à 

reabilitação de pessoas portadoras 

de deficiência física e cuidados de 

idosos; promover incentivo fiscal 

a entidade filantrópica; deduzir do 

IR doações feitas a entidades que 

se dedicam à educação, 

assistência social, saúde, 

habilitação e à reabilitação das 

pessoas portadoras de deficiência; 

promover o incentivo fiscal a 

doações de equipamento e 

matérias-primas a entidades sem 

fins lucrativos, para uso no 

preparo de alimentos para pessoas 

carentes; promover incentivo para 

doações de medicamentos, órteses 

e próteses ortopédicas, na forma 

de redução do IR; deduzir do IR a 

pessoa física o sobre doações às 

entidades civis sem fins lucrativos 

reconhecidas de utilidade pública 

e que prestem serviços gratuitos à 

comunidade; deduzir do IR 

doação as entidades filantrópicas 
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dedicadas ao atendimento de 

crianças e adolescentes carentes e 

dos idosos desamparados; deduzir 

no IR das pessoas físicas as 

doações para instituições de 

serviços de saúde, observadas as 

condições impostas; deduzir para 

efeito da apuração da base de 

cálculo do IR anual das pessoas 

físicas de valor fixo por serviços 

profissionais exercidos de forma 

gratuita nas condições que 

estabelecem; deduzir do IR das 

pessoas físicas as doações 

efetuadas às instituições de 

assistência social, sem fins 

lucrativos, que preencham os 

requisitos para usufruírem da 

imunidade tributária estabelecida 

na alínea "c" do inciso VI do art. 

150 da Constituição Federal; 

deduzir da base de cálculo do IR 

50% do custo de aquisição de 

medicamentos ou de aparelhos 

hospitalares doados às Santas 

Casas de Misericórdia, para serem 

utilizados exclusivamente em 

pacientes atendidos pelo Sistema 

Único de Saúde; permitir que as 

doações feitas as Santas Casas e 

Hospitais Filantrópicos sejam 

deduzidas do IR da Pessoa Física; 

instituir incentivo fiscal, no 

âmbito do IR para doações 

destinadas a incentivar projetos na 
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área da Saúde Pública; instituir na 

legislação do IRPF, dedução de 

doações feitas a Hospitais e 

Institutos do Câncer, que prestem 

serviços gratuitos em benefício da 

comunidade onde atuem; instituir 

incentivo fiscal a entidades 

filantrópicas; deduzir o IR às 

doações às crianças de famílias 

carentes a título de bolsa de 

estudos e ajuda de custo; instituir 

dedução na legislação do IR para 

médicos e clínicas que prestarem 

serviços de saúde gratuitos; 

deduzir do IR da pessoa física ou 

jurídica, os valores efetivamente 

contribuídos a título de doações 

para o Sistema Único de Saúde – 

SUS; deduzir do IR das pessoas 

físicas, às doações feitas a 

entidades que se dedicam à 

reabilitação de pessoas portadoras 

de deficiência física e cuidados de 

idosos; deduzir do IR das pessoas 

físicas as doações feitas a 

entidades sem fins lucrativos que 

tenham exclusivamente por objeto 

a reabilitação de pessoas 

portadores de deficiência física ou 

mental; deduzir do imposto 

devido as doações feitas a 

entidades sem fins lucrativos que 

tenham exclusivamente por objeto 

dar assistência a crianças ou a 

idosos; deduzir do IR das pessoas 
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físicas cujas contribuições são 

feitas às entidades de atendimento 

registradas no Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente; deduzir no IR 

das pessoas físicas de doações 

para instituições de assistência a 

idosos, nas condições que 

estabelece, e reduz de 65 para 60 

anos a isenção do IR dos 

rendimentos de aposentadoria e 

pensão de transferência para a 

reserva remunerada ou de reforma 

pagos pela Previdência Social ou 

por qualquer pessoa jurídica de 

direito público interno ou por 

entidade de previdência privada, a 

partir do mês em que o 

contribuinte completar 60 

Anos. 

Reserva de vagas em transporte 

coletivo interestadual; acesso 

gratuito de idosos aos locais 

públicos mantidos pelo poder 

público; desconto em passagens 

aéreas; garantia da escolha de 

assento; atraso na prestação de 

serviço de transporte; divulgação 

de normas de segurança no 

transporte terrestre aquaviário; 

acesso gratuito de pessoas 

maiores de sessenta anos aos 

Parques Nacionais e a locais de 

conservação ambiental abertos à 

visitação pública; desconto de 

 

35 

Transporte 

Barbosa Neto, Jorge Arders, Chico Lopes, 

Geraldo Pudim, Paulo Paim, senador 

Expedito Júnior, Max Rosemann, João 

Henrique, Dr. Hélio, Oliveira Filho, Paulo 

Rocha, Luiz Bittencourt, José Carlos 

Coutinho, Pompeo de Mattos, Wellington 

Fagundes, José Carlos Elias, Roberto 

Rocha, Cunha Bueno, José Coimbra, 

Valdir Colatto, Paulo Paim, Rubens Furlan, 

José Carlos Coutinho, Ricardo Izar, Paulo 

Paim, Fernando Coruja, Senado Federal, 

Chico Lopes, Edgar Mão Branca e 

Marcondes Gadelha. 

Trinta e um desses 

projetos estão 

apensados ao PL 

1967-A/1999 do 

Senado federal e 

três tramitam 

separados incluindo 

um PLP sobre 

mobilidade urbana. 
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50% no valor de passagens aéreas, 

rodoviárias, ferroviárias; dispensa 

aposentados e pensionistas 

maiores de 65 anos, 

comprovadamente carentes que 

percebam até 2 salários mínimos, 

do pagamento de passagens em 

transporte coletivo interestadual 

rodoviário, ferroviário e 

hidroviário de linhas regulares; 

isenta os trabalhadores 

aposentados por invalidez, os 

deficientes físicos e os idosos 

acima de 60 anos, que recebem 

até duas vezes o menor benefício 

pago pela Previdência Social, do 

pagamento de passagens 

rodoviárias urbanas, 

intermunicipais e interestaduais; 

desconto no preço de passagens 

aéreas de vôos domésticos e 

rodoviárias interestaduais, para 

maiores de 55 anos; desconto de 

50% na aquisição de passagens 

aéreas às pessoas maiores de 65 

anos; garantir aos idosos 

abatimento no preço médio de 

diárias de hospedagem em hotéis, 

com reserva de, pelo menos, 5% 

de vagas, bem como no preço de 

passagens de transporte coletivo, 

com reserva de  pelo menos, 5% 

de lugares nos respectivos 

veículos; isenta os trabalhadores 

aposentados por invalidez, os 
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deficientes físicos e os idosos 

acima de 60 anos que recebem até 

dois salários mínimos, do 

pagamento de passagens 

rodoviárias urbanas, 

intermunicipais e interestaduais; 

redução de 50% na compra de 

passagens em transportes 

coletivos rodoviários 

intermunicipais e interestaduais, 

em favor de deficientes físicos, 

pessoas com mais de 65 anos e 

estudantes; gratuidade do 

transporte ferroviário aos 

passageiros maiores de 65 anos e 

aos aposentados; assegura aos 

maiores de 65 anos o desconto de 

50% sobre o valor das passagens 

aéreas nos vôos domésticos; 

concede a estudantes 

universitários desconto de 

cinqüenta por cento na aquisição 

de passagens no sistema de 

transporte interestadual, devendo 

as empresas de transporte 

reservarem dois assentos nos 

veículos para os beneficiários da 

lei; assegurar aos idosos com 

renda igual ou inferior a dois 

salários mínimos, no sistema de 

transporte coletivo interestaduais, 

nos modais aéreo, rodoviário, 

ferroviário e aquaviário: a reserva 

de duas vagas gratuitas por 

veículo, embarcação ou aeronave; 
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e no que exceder, o desconto de 

50%, no mínimo, sobre o valor 

das passagens; concede aos idosos 

e às pessoas portadoras de 

deficiência, com renda igual ou 

inferior a 15 salários mínimos, 

desconto de 50% sobre o valor de 

passagens aéreas nacionais e de 

diárias de hotéis, em período de 

baixa temporada; assegurar aos 

maiores de 65 anos a gratuidade 

dos transportes coletivos públicos 

urbanos, semi-urbanos e rurais, 

exceto seletivos e especiais, 

quando prestados paralelamente 

aos serviços regulares; desconto 

de 50% e isenção nas tarifas de 

passagens aéreas, marítimas, 

fluviais e terrestres, para os 

maiores de 65 anos e 85 anos 

respectivamente; permitir a 

gratuidade dos transportes 

públicos urbanos, semi-urbanos e 

rurais aos maiores de 60 anos; 

reservar, no sistema de transporte 

coletivo, duas vagas gratuitas por 

veículo ou aeronave para idosos 

com renda igual ou inferior a dois 

salários mínimos, e para conceder 

desconto de cinqüenta por cento, 

no mínimo, no valor das 

passagens ou bilhetes, para os 

idosos que excederem as vagas 

gratuitas, com renda igual ou 

inferior a dois salários-mínimos; 
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assegurar aos idosos com renda 

igual ou inferior a dois salários 

mínimos, no sistema de transporte 

coletivo interestaduais e 

intermunicipais: a reserva de duas 

vagas gratuitas por veículo, 

embarcação ou aeronave; e no que 

exceder, o desconto de 50%, no 

mínimo, sobre o valor das 

passagens; estabelece que as 

companhias aéreas comerciais 

ficam obrigadas a conceder 

desconto de 50% na emissão de 

passagens aéreas aos idosos a 

partir de 60 anos, pelo menos 5% 

das vagas de cada vôo deverão ser 

reservadas para o benefício, desde 

que o bilhete seja adquirido com 

antecedência de 72 horas; 

assegura aos maiores de 60 anos a 

gratuidade dos transportes 

coletivos públicos urbanos e semi-

urbanos; assegurar aos maiores de 

60 anos a gratuidade dos 

transportes coletivos públicos 

urbanos e semi-urbanos, exceto 

nos serviços seletivos 

e especiais, quando prestados 

paralelamente aos serviços 

regulares; garantir aos 

beneficiários da gratuidade o 

direito de escolha dos assentos 

nos veículos de transporte 

coletivo interestadual; isenção ao 

idoso da cobrança da tarifa de 
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embarque no transporte aéreo; 

assegura aos maiores de 60 anos a 

gratuidade dos transportes 

coletivos públicos urbanos e semi-

urbanos, exceto nos serviços 

seletivos e especiais, quando 

prestados paralelamente aos 

serviços regulares; garante passe 

livre para pessoas portadoras de 

deficiência no sistema de 

transporte aéreo doméstico; 

autoriza os Estados a legislar 

sobre mobilidade urbana, a partir 

das diretrizes da política nacional 

de transportes, propondo a 

promoção de políticas e ações de 

acessibilidade para pessoas com 

deficiência, com restrição de 

mobilidade e idosos, com base no 

princípio de acesso universal à 

cidade. 

Criar cadastro das Organizações 

Não Governamentais (ONGs) 

para prestação de serviços, 

orientação e cuidado dos idosos; 

fiscalizar e controlar as ONGs; 

criar Cadastro Nacional Único das 

ONGs; criar registro, fiscalização 

e controle das ONGs; criar 

Cadastro Nacional das ONGs; 

criar regras para registro de 

ONGs; estabelecer normas para 

celebração de convênio entre as 

ONGs e o Poder Público; criar 

cadastro pelo Poder Executivo de 

14 

Cadastro  

ONG 

João Bittar, Comissão de Legislação 

Participativa, José Santana de Vasconcelos, 

Ivan Ranzolin, Antonio Carlos Mendes 

Thame, Ronaldo Vasconcelos, Sebastião 

Bala Rocha, Índio da Costa, Lira Maia, 

Rodovalho, Osório Adriano, Francisco 

Praciano e Senado Federal. 

Treze desses 

projetos foram 

apensados ao PL 

3877/2004, do 

Senado Federal. 
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ONGs estrangeiras que atuem ou 

pretendam atuar no Brasil; 

estender a fiscalização do 

Ministério Público às ONGs que 

realizam parcerias com o Poder 

Público; possibilitar às 

Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público, manter a 

qualificação obtida com base em 

diplomas legais diversos; criar o 

Registro Nacional de ONGs; 

estabelecer exigência para 

entidades compostas de 

estrangeiros que atuem na 

Amazônia Legal; criar regras de 

organização e funcionamento das 

ONGs; estender a competência do 

Conselho de Segurança Nacional 

no que tange à instalação e 

controle das ONGs e entidades 

similares, criadas ou 

administradas por estrangeiros; 

estabelecer a obrigatoriedade de 

realização de concursos de 

projetos para a escolha de OSCIP 

interessada em celebrar Termo de 

Parceria com órgãos estatais e 

determinando a participação dos 

Conselhos de Políticas Públicas 

nos processos de aprovação, 

fiscalização e avaliação das 

parcerias realizadas pelo poder 

público com as ONGs 

qualificadas como OSCIP. 

Retira o limite de fixação das 13 Bruno Rodrigues, Nair Xavier Lobo, Seis desses projetos 
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penas nos crimes hediondos, 

sendo a vítima menor de idade ou 

com idade superior a 60 anos; 

Proíbe que o idoso seja preso por 

inadimplemento alimentar; Inclui 

mais rigor nos julgamentos de 

crimes contra idosos; tipifica 

como homicídio qualificado o 

crime cometido por ascendente 

contra descendente ou por 

descendente contra ascendente, 

aumentando a pena de crime 

doloso em um terço se cometido 

contra idoso. 

Penal Custódio Matos, Medeiros, Nilmar Ruiz, 

Laerte Bessa, Senado Federal, Íris Araújo, 

Eduardo Barbosa, José Linhares, Dr. 

Talmir, Rodovalho. 

estão apensados ao 

do Senado Federal, 

três estão 

apensados ao PL 

3388/08 do Dr. 

Talmir e dois 

tramitam sozinhos. 

Liberar o uso de algemas para os 

idosos; disciplinar o emprego de 

algemas por autoridades policiais; 

regular o emprego de algemas na 

contenção de presos e detidos; 

regular o emprego de algemas 

pelas forças de segurança pública; 

disciplinar o uso de algemas pela 

polícia em todo território 

nacional; estabelecer a utilização 

de algemas na condução do preso 

em mandados de prisão expedidos 

pelas autoridades judiciárias e nas 

prisões em flagrante delito; 

estabelecer normas para prisão e 

dispensa de algemas pela 

autoridade policial.  

13 

Uso de 

algemas 

Waldir Neves, De Velasco, João Caldas, 

Rubinelli, Luiz Antonio Fleury, Professor 

Victorio Galli, Silvinho Peccioli, Maurício 

Quintela Lessa, Marcelo Itagiba, Marcelo 

Itagiba, Rebeca Garcia, Laerte Bessa e 

Alberto Fraga. 

Doze desses 

projetos estão 

apensados ao PL 

2753/2000, do 

deputado Alberto 

Fraga. 

Tratar do estatuto das famílias 

assegurando prioridade ao idoso 

no que se refere ao direito à vida, 

à saúde, à educação; reconhecer a 

08 

Estatuto da 

família 

 

Sérgio Barradas Carneiro, Vaccareza, 

Olavo Calheiros, Jorginho Maluly, 

Maurício Trindade, Cleber Verde, José 

Paulo Tóffano, Fernando Lopes. 

Sete desses projetos 

foram apensados ao 

PL 674/2007.  
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união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar, 

devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento; admitir 

a escritura pública como prova 

plena de união estável; constar 

das fichas cadastrais ou outro tipo 

de formulário de informações, 

quando for o caso, a opção união 

estável; tratar de regime 

obrigatório de bens e de 

conversão de união estável em 

casamento; proibir a adoção por 

homossexual; determinar a 

filiação resultante de fecundação 

artificial heteróloga, em caso de 

união estável. 

Isentar pessoas com necessidades 

especiais e os idosos, 

reconhecidamente pobres, do 

pagamento de emolumentos de 

certidões de cartório de registro 

civil; ampliar a competência dos 

oficiais de registro civil das 

pessoas naturais e de interdições e 

tutelas; ampliar a competência dos 

oficiais de registro civil das 

pessoas naturais, isentar 

pagamento de custas de 

habilitação de casamento, o 

reconhecidamente pobre; isentar 

pessoas reconhecidamente pobres 

do pagamento de custas e 

emolumentos para casamento 

civil; garantir a gratuidade do 

10 José Carlos Araújo, Luiz Bittencourt, 

Coronel Alves, Elcione Barbalho, 

Fernando Chiarelli, Pastor Oliveira Filho, 

Mendes Ribeiro Filho, Bispo Rodrigues, 

Edinho Bez e Senado Federal. 

Nove desses 

projetos estão 

apensados ao PL 

407/1999, do 

Senado Federal.  
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registro civil de nascimento, do 

assento de óbito, da certidão de 

casamento e da primeira certidão 

respectiva; isentar os agricultores 

familiares, idosos, pessoas 

portadoras de deficiência, 

analfabetos e os 

reconhecidamente pobres, do 

pagamento de emolumentos de 

certidões do Cartório de Registro 

Civil; assegurar aos beneficiários 

da assistência judiciária a 

gratuidade de atos notariais e de 

registro relacionado à efetividade 

de procedimento judicial em curso 

ou de sentença judicial transitada 

em julgado; estender os benefícios 

da justiça gratuita, estabelecendo 

a isenção de custas e 

emolumentos de cartórios 

extrajudiciais aos 

reconhecidamente pobres.   

Assegurar às pessoas a partir de 

60 anos a gratuidade na utilização 

das rodovias e em obras de arte 

especiais, exploradas mediante 

cobrança de pedágio; isenção da 

cobrança de pedágio nas rodovias 

federais para os veículos 

adaptados para motoristas 

portadores de deficiência; isenção 

do pedágio os veículos de 

propriedade de idosos com mais 

de 65 anos de idade; isenção aos 

aposentados do pagamento de 

09 

Gratuidade 

pedágios 

rodovias e 

obras de 

artes 

Vicentinho, Nair Lobo, Carlos Nader, 

Francisco Rossi, Luiz Carlos Hauly, José 

Carlos Coutinho, Pastor Reinaldo, Milton 

Monti e Luiz Bittencourt. 

Oito desses 

projetos foram 

apensados ao PL 

4251/2001. 
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pedágio nas rodovias federais.  

 

Obriga o estabelecimento de 

saúde a fazer a notificação 

compulsória em caso de violência 

contra idosos; cria programa de 

entrada de idoso nos hospitais e 

posto de saúde; assegura o 

atendimento domiciliar aos idosos 

para obter laudo médico; obriga 

afixar aviso sobre o direito do 

idoso de ter acompanhante nas 

unidades de saúde do SUS. 

08 

 

Saúde 

Sueli Vidigal, João Mendes de Jesus, Ary 

Kara, Senado Federal, Sebastião Bala 

Rocha, Walter Brito, Sandes Junior, 

Rebeca Garcia.  

três desses projetos 

estão apensados ao 

do Senado Federal, 

e os outros quatro 

tramitam 

separados. 

Priorizar as pessoas idosas, 

gestantes e portadores de doenças 

crônicas nas ações da educação 

alimentar e nutricional; atribuir 

aos defensores públicos o poder 

de referendar transações relativas 

a alimentos; tratar da embalagem 

para venda ao consumidor do leite 

longa vida; criar programa de 

prevenção, tratamento e 

orientação à obesidade; instituir 

política de combate à obesidade; 

Instituir programa de incentivo à 

educação e aplicação de alimentos 

alternativos.    

07 

Alimentaçã

o e nutrição 

Eduardo Gomes, João Dado, Edmar 

Moreira, Márcio Marinho, Senado Federal, 

Antônio Carlos Mendes Thame e Samir 

Achoa, 

Quatro desses 

projetos estão 

apensados; um está 

apensado ao projeto 

do Senado e um 

tramita sozinho. 

Garante a estudantes e idosos a 

partir de 60 anos meia-entrada nas 

atividades culturais e desportivas; 

dispõe do estatuto da juventude; 

concede o benefício da meia-

entrada para estudantes e idosos 

em espetáculos artísticos culturais 

e esportivos. 

06  

meia 

entrada em 

espetáculos 

Geraldo Pudim, João Campos, Elismar 

Prado, Geraldo Resende, Comissão 

Especial da Juventude, Senador Eduardo 

Azeredo e Flávio Arns.  

Cinco desses 

projetos; estão 

apensados, e já em 

discussão na 

Comissão Especial 

e um tramita 

sozinho.  
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Prioridade ao pagamento de 

precatórios: aos idosos; aos 

aposentados; aos portadores de 

doenças graves e aos portadores 

de deficiência física e mental.  

06 

Precatórios 

Cleber Verde, Antonio Carlos Pannunzio, 

Dr. Nechar, Nelson Goetten e Senado 

Federal. 

As cinco Propostas 

foram apensadas à 

PEC do Senado 

Federal; aprovadas, 

e transformada na 

Emenda 

Constitucional nº 

62/2009.  

Permite saque anual do FGTS ao 

trabalhador após 65 anos de 

idade; permite que o trabalhador 

com idade igual ou superior a 65 

anos possa movimentar sua conta 

vinculada; permite o saque do 

saldo da conta vinculada ao FGTS 

quando o trabalhador permanecer 

em atividade após completar 65 

anos de idade; permite ao 

trabalhador após 60 anos 

movimentar sua conta vinculada; 

permite ao idoso que recebe o 

Benefício da Prestação 

Continuada saque o acumulado do 

PIS/PASES e FGTS, permite o 

levantamento do FGTS por 

motivo de aposentadoria, 

independente de extinção do 

contrato de trabalho; autorizar 

créditos de complementos de 

atualização monetária em contas 

individuais do PIS/PASEP para os 

maiores de 60 anos. 

07 

FGTS 

Germano Bonow, Edson Ezequiel, Luiz 

Carlos Hauly, Antonio Carlos Mendes 

Thame, Senado Federal, Cleber Verde e 

Barbosa Neto.  

quatro desses 

projetos; estão 

apensados ao do 

Senado Federal, um 

tramita separado e 

um PLP que 

também tramita 

sozinho. 

Reserva de 5% das unidades 

residenciais aos idosos; reserva de 

habitação para os idosos nos 

05 

Habitação 

Solange Amaral, Vanderlei Macris e Íris 

Araújo.  

Três desses 

projetos; iniciativas 

da mesma autora, 
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programas de moradia; impedir 

que os idosos de baixa renda 

sejam discriminados na 

contratação de seguro 

habitacional incidente sobre a 

aquisição da casa própria; impedir 

que sejam discriminados nas 

operações de arrendamento 

residencial e criar o programa de 

arrendamento residencial. 

Solange Amaral; 

estão apensados e 

dois tramitam 

isolados.  

Instituir o programa Centro Dia 

Para os Idosos; Permitir 

financiamento de centros de 

convivência e casas-lares para 

idosos pelo SFH; colaboração de 

interesse público para manter 

projetos que beneficiem pessoas: 

idosas, carentes, crianças e com 

necessidades especiais; e permitir 

que entidades de longa 

permanência para idosos celebrem 

convênio com o SUS.   

04 

Instituição  

Cleber Verde, Íris Araújo, João Campos e 

Sandes Júnior. 

Esses quatro 

projetos tramitam 

separadamente. 

Todos objetivam 

melhorar a vida das 

pessoas que tenham 

algum tipo de 

necessidade, em 

especial, os centros 

de convivência das 

pessoas idosas. 

Autorizar os trabalhadores 

maiores de 50 anos optarem pelas 

férias em dois períodos; autorizar 

a divisão em até três períodos de 

dez dias corridos, mediante 

acordo escrito, individual ou 

coletivo; permitir fracionar as 

férias do empregado em até três 

períodos; estabelecer que as férias 

sejam iniciadas sempre no 

primeiro dia útil trabalhado 

seguinte ao repouso semanal, 

exceto se houver pedido por 

04 

Direitos 

trabalhistas 

Augusto Carvalho, André Figueiredo, 

Vinícius Carvalho e Senado Federal 

Todos estão 

apensados ao PL 

7386/2006, do 

Senado Federal. 
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escrito do empregado. 

Prioridade no processo de 

abertura de empresa e na 

aprovação de linha de crédito para 

empreendimentos; prioridade no 

embarque e desembarque nos 

transportes coletivos urbanos e 

prioridade aos idosos para 

marcação exames e consultas no 

SUS.  

03  

Prioridade 

Walter Brito, Uldurico Pinto, Leonardo 

Vilela. 

Os três projetos 

tramitam 

separadamente. 

Disponibilizar o fornecimento de 

medicamento de uso contínuo no 

domicílio do idoso e pessoas com 

dificuldade de locomoção, através 

do SUS; acrescentar ao SUS o 

fornecimento de medicamentos de 

uso continuado não sujeitos a 

controle especial, entre outros, 

necessários ao cuidado integral 

dos pacientes em seu domicílio. 

02 

Medicamen

to 

Davi Alves Silva Júnior e Senado Federal Os dois projetos 

tramitam 

apensados. 

Isenta os idosos a partir de 60 

anos do pagamento da taxa de 

licença à pesca amadora; dispensa 

taxa anual para o exercício da 

pesca para as pessoas com mais 

de 60 anos.     

02 

Pesca 

Senado Federal e Antônio Bulhões Os dois projetos 

tramitam 

separados. 

Exige regime de separação de 

bens no casamento aos maiores de 

70 anos; estabelece critérios na 

separação judicial e, no processo 

de separação.  

02 

Separação 

de bens 

Solange Amaral e Sérgio Barradas 

Carneiro 

Os dois projetos 

tramitam 

apensados.  

Reduz prazo nos processos de 

interesse dos idosos; estabelece 

preferência de julgamento nos 

processos judiciais, inclusive em 

02 

Prazo nos 

processos 

Waldir Neves e Régis de Oliveira Os dois projetos 

tramitam 

separadamente. 
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ações penais quando o réu com 

idade a partir de 60 anos. 

Incluir os idosos como as pessoas 

em desvantagem para inserção no 

mercado econômico por meio de 

cooperativas sociais. 

01 

Inclusão 

em 

cooperativa 

Janete Rocha Pietá  

Proíbe a cobrança de 

estacionamentos a condutores 

idosos. 

01 

Proíbe 

cobrança 

Vinícius de Carvalho  

Concessão de bolsa de estudo 

para as pessoas com idade a partir 

de 60 anos.  

01 

Bolsa de 

estudo  

Rebecca Garcia  

Estabelecer objetivos para o 

Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) reduzindo para 65 

anos de idade para o idoso receber 

o benefício da prestação 

continuada, além de criar o CRAS 

e CREAS.     

01 

 

Poder Executivo  

Trata da identificação do veículo 

do idoso. 

01 Geraldo Resende  

Proíbe que as instituições 

financeiras neguem crédito em 

razão da idade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

01 Izalci Encontra-se na 

CCJC com parecer 

pela 

inconstitucionalida

de e injuridicidade.   

Estabelece a indenização por dano 

moral em razão do abandono 

afetivo do idoso. 

01 

Indenizar 

por 

abandono 

Carlos Bezerra  

Concede dois salários mínimos de 

benefício mensal ao idoso carente 

com 100 anos ou mais.  

01 

Dois SM 

idoso 100 

anos ou 

mais  

Paulo Paim  
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PLP que organiza a Defensoria 

Pública da União.  

01 

Exercer a 

defesa do 

idoso 

Art. 4º XI 

Poder Executivo Transformado em 

Norma Jurídica: 

Lei Complementar 

nº 132/2009.  
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