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Apresentação
Esta obra é uma coletânea de artigos abordados sob diferentes
olhares e perspectivas, tendo como objetivo trazer à discussão novos
questionamentos e estudos acerca do direito do idoso na sociedade
contemporânea.
Certamente, os autores não pretendem esgotar a temática, mas
dada a premência e, na maioria das vezes, a inefetividade do Estado,
faz-se necessário difundir a exposição de tópicos considerados relevantes no contexto em análise, contribuindo, desta forma, para a produção teórica e jurisprudencial sobre a questão.
É importante observar, nestas considerações, a evolução dos direitos e o papel que o Estado desempenha em cada momento histórico-filosófico. Inicialmente, tutelando elementos formadores da personalidade do homem, intervindo depois na ordem social e política,
a fim de assegurar garantias jurídicas e a igualdade material para os
indivíduos. Os direitos denominados de terceira geração tutelam interesses difusos que alcançam sujeitos indeterminados e ligados por
laços de solidariedade, diferentemente do primeiro e segundo direitos,
cujos valores fundantes eram a liberdade e igualdade. Como o fluxo da
história não apresenta segmentação, vale ressaltar, desta forma, que
não há substituição de antigos por novos direitos, mas apenas a noção
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de complementaridade que ocorre durante séculos de trajetória do homem, portanto, neste diapasão, alguns autores afirmam que a quarta e
quinta geração já estão em curso.
Os direitos sociais, denominados de segunda geração, alcançam
a coletividade e exigem uma ação positiva do Estado, objetivando a
melhoria da qualidade de vida aos hipossuficientes e materializando a
igualdade jurídica. Isto demonstra a sua relevância em uma sociedade
multifacetada e com graves disfunções, requerendo, desta forma, uma
efetivação do preceito constitucional na garantia dos princípios do direito à dignidade da pessoa humana, do direito ao mínimo existencial,
do princípio da reserva do possível, resultante das demandas oriundas
de uma nova ambiência social.
Assim, as políticas públicas e demais órgãos e instituições vão
mediando os problemas vivenciados não só pelo homem, tomado no
sentido individual, mas a todos aqueles inseridos em relações sociopolíticas e econômicas de várias naturezas. Para tanto, recorre-se à lei
como instrumento eficaz de mudança social, assegurando a “paridade de armas” na seara jurídica, uma vez que é impossível alcançar a
igualdade econômica, como tem sido demonstrado ao longo de todos
os séculos.
O direito de saúde e, em especial, a saúde do idoso, nesta perspectiva e conforme exposto pelos autores, não se limita atualmente a
uma obrigação única da família “prima facie”, cabendo também ao Estado assegurar o acesso a alimentos, medicamentos, instituições asilares, ampliando significativamente a prerrogativa do ingresso em juízo,
quando necessário. Tais intervenções resultantes do ordenamento jurídico de cada Estado, dos tratados e convenções internacionais e de
outras fontes do Direito, não tratam o tema apenas sob o viés da sensibilidade e senescência, mas vê-se instado a oferecer o acesso à vida
digna e saudável.
Em caso de omissão estatal, há instrumentos processuais e entes devidamente legitimados para que tais direitos sejam cumpridos.
Desta forma, destaca-se o papel exercido pelo Ministério Público em
atuações de cunho garantista, a proatividade dos magistrados ao prolatarem sentenças em favor dos idosos e uma maior conscientização
por parte da população em comento. Portanto, a educação revela-se
como instrumento essencial dessas conquistas, devendo ser uma prática permanente e emancipatória para os idosos, e não uma ação meramente assistencialista, de tratar e/ou resolver emergencialmente o
problema.
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Por fim, há de se estimular que a amizade intergeracional, cada
vez mais rara de ocorrer, deva ser incentivada, em face ao novo “desenho geográfico” desta faixa etária, no Brasil moderno, que envelhece
e não se prepara para cumprir o que a legislação oferece por meio de
intercâmbios culturais e grupos de estudos. Nesta obra relatam-se estudos de casos exitosos em algumas regiões do país, no que concerne à
abordagem humanizada e de amparo aos idosos, servindo efetivamente como parâmetro para novas iniciativas públicas e/ou privadas.
Todavia, quando os direitos à saúde física e mental assegurados
constitucionalmente não forem cumpridos, o cidadão se valerá do Judiciário para suprir a omissão e/ou lentidão prestacional prevista, pois
é o Estado que, em última análise, julga e supre funções essenciais na
vida social. Esse ativismo judicial cada vez mais recorrente é um retrato vivo da inação e da ineficácia dos demais poderes da República
brasileira.
Maria Laura de Oliveira Gomes

11

