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RESUMO: A discussão sobre direitos humanos cada vez mais ocupa espaço no 
cenário nacional e internacional, e nas narrativas contemporâneas desempenha 
papel frequentemente associado ao fundamento para legitimação dos processos 
político-sociais. Pensar os direitos humanos na atualidade consiste em articular 
uma ótica intrincada e imbricada de valores, perpassada por contextos que 
atingem de forma variada certos segmentos e grupos sociais. Nesse campo de 
ideias, não se pode olvidar dos idosos, que passaram a gozar de proteção 
jurídica diferenciada no Brasil. Mas isso de fato acontece ou ainda é uma 
aspiração? O objetivo geral da pesquisa é verificar se os direitos dos idosos no 
Brasil estão sendo efetivados, a partir das normas existentes na ordem jurídica 
estatal. Utilizar-se-á o método hipotético-dedutivo, enquanto método de 
abordagem, na medida em se partirá da premissa de que os direitos dos idosos 
estão consagrados na legislação brasileira, sendo necessário que alguns 
postulados desse direito sejam compatibilizados em face dos diversos 
problemas que tocam a matéria. Com efeito, a proteção dos direitos dos idosos 
pode ser evidenciada na elaboração de normas jurídicas, bem como de políticas 
públicas, que são indispensáveis para que tais indivíduos, que ao longo dos anos 
contribuíram para o desenvolvimento do país e de suas famílias, possam gozar 
de maneira plena dessa nova etapa da vida. Não por acaso, o ordenamento 
jurídico brasileiro assegurou rol significativo de direitos aos idosos, em especial 
quanto aos direitos sociais. Além de vários outros direitos consagrados aos 
idosos, não se pode olvidar da Lei n. 10.741/2003 (o Estatuto do Idoso), que é 
considerada um grande avanço na proteção aos direitos dessas 
pessoas.  Todavia, apesar do grande avanço na produção normativa brasileira 
em favor dos idosos, verificam-se violações sistemáticas aos direitos desta 
categoria de indivíduos, bem como a inexistência de um sistema de justiça que 
seja eficaz e capaz de promover a defesa dos interesses dos idosos, posto que 
ainda se encontra bastante precário. Nesse diapasão, constata-se que o Brasil 
(Oliveira Ribeiro, 2016, p. 395), possui um sistema de Justiça de defesa do idoso 
ainda deficitário. São poucas ou até inexistentes as varas, promotorias, 
defensorias e delegacias especializadas no idoso nos Estados da federação. Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo são as únicas unidades que possuem 
um sistema completo e nem por isso deixam de enfrentar a crescente 
judicialização das demandas da população idosa, que decorrem da falta de 
políticas públicas específicas para esse grupo. Por fim, importa assinalar que o 
estudo está ainda em processo de investigação e, portanto, como conclusão 
parcial, observa-se que embora o arcabouço legislativo brasileiro em favor da 
proteção dos idosos seja satisfatório, quanto a implementação dos direitos e 
efetividade, ainda deixa muito a desejar. 
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