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Idosos e seus
direitos e deveres

Os direitos dos idosos, 

pessoas com 60 

anos ou mais, estão 

defi nidos no Estatuto 

do Idoso, e noutras leis, 

inclusive no Código do 

Consumidor

O idoso pode e deve 
usufruir de todos os 
direitos fundamentais à 

pessoa humana, especialmen-
te 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 res-
peito e à convivência familiar 
e comunitária.

Vale lembrar, para o caso 
de precisar do Poder Judici-
ário, o idoso tem prioridade 
no andamento dos processos 
judiciais porque o artigo 71 do 
Estatuto do idoso, determina 
a prioridade na tramitação dos 
processos judiciais da pessoa 
com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos, e ainda 
há a prioridade da prioridade, 
facultada para quem tiver 80 
anos ou mais. 

Para obter esse benefício, 
basta o advogado que cuida 
do processo judicial do idoso 
requerer à autoridade judi-
ciária competente, no caso 
o juiz da causa. Importante, 
por exemplo, o idoso recla-
mar à seguradora contratada 
os aumentos abusivos do seu 
plano de saúde, as negativas de 
atendimento ou tratamento e, 
se não der certo tratar assim 
diretamente, vale ingressar no 
Judiciário. 

Mesmo se o plano de saúde 
for contratado anteriormente 
ao mês janeiro de 1.999 pelo 
idoso, apesar desses contratos 
antigos terem cláusulas que 
excluem coberturas de doen-
ças, tratamentos e próteses, 
etc, reclamando essa injustiça 
na Justiça, na maioria dos casos 
o Poder Judiciário aplica o Có-
digo de Defesa do Consumidor 
e declara tais cláusulas abusi-
vas e, portanto, nulas.

Ademais, é o próprio Estatu-

to do Idoso orienta o seguinte: 
depois da pessoa completar 60 
anos só pode haver o reajuste 
anual permitido pela ANS, 
não pode ocorrer outro tipo 
de aumento no valor do plano. 
Outro tema que pode acabar 
no Judiciário, se não for bem 
resolvido em família, é com 
relação às pensões. Os idosos 
que não têm condições de se 
sustentar têm direito a pensão 
alimentícia paga pelos fi lhos. 

Os artigos 11 e 12 do Esta-
tuto do Idoso determinam que 
os alimentos devem ser pres-
tados como determinado no 
Código Civil e que a obrigação 
alimentar é solidária, podendo 
o idoso optar entre os presta-
dores. O direito à prestação 
de alimentos é recíproco entre 
pais e fi lhos.

Importante também tratar 
das indenizações que podem 
ser requeridas. Tombos são 
comuns para os idosos, ainda 
mais nas cidades brasileiras 
onde os buracos e os desníveis 
predominam. Tanto o idoso 
quanto qualquer cidadão com 
menos idade pode reclamar 
indenização ao Estado ou à 
Prefeitura nesses casos. Isso 
pode ser feito com o auxílio 
de advogados, da defensoria 
pública e também é possível o 
pedido nos Juizados Especiais 
da Fazenda.

Finalmente, quanto aos 
direitos e deveres dos idosos, 
para essa tarefa, há cartilhas 
tanto na internet, quanto em 
lugares como a OAB, ou mesmo 
na defensoria pública nos Tri-
bunais de Justiça, porque vale 
lembrar que, na contrapartida 
dos direitos, está o cumpri-
mento dos deveres. Portanto, 
trata-se de dever moral o ido-
so, ou os cuidadores do idoso 
incapacitado, conhecerem 
seus direitos e assim poderem 
reclamar o cumprimento dos 
mesmos, favorecendo nossa 
sociedade tornar-se melhor.

 
(*) - Advogada, Pós em Neurociências 

aplicadas à aprendizagem (UFRJ) e 
em Finanças, com ênfase em Gestão 
de Investimentos (FGV). Coach, é es-
pecialista em Mediação e Conciliação 

de Confl itos e Proteção Patrimonial.

Luciana Gouvêa (*)

Na semana passada, Bolsonaro anunciou a saída do PSL

O procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, rece-
beu na quarta-feira (20) de 
parlamentares o relatório fi nal 
da CPI da Câmara que apurou 
irregularidades no BNDES. O 
documento foi entregue pelo 
deputado Vanderlei Macris 
(PSDB-SP), que presidiu a 
CPI, e por outros integran-
tes do colegiado. Segundo a 
PGR, o relatório será agora 
encaminhado aos setores 
competentes do Ministério 
Público Federal (MPF), que 
deverão analisar as medidas 
cabíveis.

O relatório pede o indicia-
mento de 52 pessoas, entre 
ex-ministros da Fazenda, 
como Guido Mantega e Antô-
nio Palocci, ex-presidentes 
e ex-diretores do BNDES 
e executivos de empresas 
como Odebrecht e JBS, 
que teriam feito operações 
suspeitas com o banco. A 
lista chegou a contar com os 
nomes dos ex-presidentes 

Procurador-geral da República, Augusto Aras.

O ex-governador de Minas 
Gerais, Fernando Pimentel 
(PT), foi condenado pela Jus-
tiça Eleitoral a 10 anos e seis 
meses de prisão por tráfi co de 
infl uência e lavagem de dinhei-
ro. O político poderá recorrer 
em liberdade. A sentença, da 
juíza Luzia Divina de Paula 
Peixôto, da 32ª Zona Eleitoral 
de Belo Horizonte, foi publicada 
na edição de ontem (21) do 
Diário de Justiça do TRE-MG.

De acordo com a sentença, 
os crimes foram cometidos 
quando Pimentel era ministro 
do Desenvolvimento no gover-
no Dilma Rousseff, entre 2011 
e 2014, portanto antes de ele 
assumir o governo de Minas 
Gerais, estado que governou 
entre 2015 e 2018. 

Segundo a denúncia do MPF, 
Pimentel usou de seu cargo 
na administração federal para 
negociar doações irregulares 
de campanha com o dono da 
empresa JHSF Incorporações.

Em troca de doações decla-
radas e não declaradas (caixa 
dois) para sua campanha a 

Ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel (PT).

Em audiência pública na Co-
missão de Relações Exteriores 
do Senado, o professor Vinicius 
Mariano de Carvalho, do King’s 
College de Londres, defendeu 
uma maior valorização dos ex-
-combatentes brasileiros que 
atuaram na 2ª Guerra Mundial. 
O especialista da universidade 
britânica falou sobre a impor-
tância dos monumentos de 
guerra e, em especial, do Monu-
mento Votivo Militar Brasileiro, 
localizado na cidade de Pistoia, 
na Itália.

“A memória é um instrumen-
to da diplomacia porque nos 
ajuda a pontuar o presente e 
o futuro com base em relações 
passadas. E diplomacia é feita 
disso. Esses soldados que 
escreveram parte da história 
continuam sendo atores nesses 
memoriais e cemitérios, mesmo 
depois de mortos há tanto tem-
po”, afi rmou.

Na opinião do pesquisador, as 
escolas do Brasil nunca deram 
a devida atenção aos brasileiros 
que lutaram no maior confl ito 

bélico do século 20, pois o tema 
é pouco discutido no ambiente 
escolar.

“A gente nunca tratou da 
FEB nas nossas escolas e, para 
mim, foi uma grande surpresa 
descobrir quantos soldados 
foram para a Europa lutar e 
quantos deram sua vida pelo 
país e pela causa. São dados por 
vezes esquecidos, mas muito 
relevantes”, opinou.

A FEB chegou a ter um efetivo 
total de pouco mais de 25 mil 
homens, que durante sete meses 
estiveram em campos de batalha 
em solo italiano. Quase 3 mil fi ca-
ram feridos e 467 morreram em 
combate. O professor lembrou 
que o Monumento de Pistoia foi 
criado em 1945. Em 1960, com a 
construção do Monumento aos 
Pracinhas no Rio de Janeiro, o 
governo decidiu trazer para o 
Brasil os restos mortais dos sol-
dados lá enterrados. Seis anos 
depois, o terreno foi cedido para 
a construção de um memorial 
que marcasse a presença verde-
-amarela na Itália (Ag.Senado).

O professor Vinicius Mariano na audiência conduzida pelo 

senador Antonio Anastasia.

Senado 
celebra 170 

anos do 
nascimento 

de Ruy 
Barbosa

O Senado fará uma sessão 
especial em comemoração 
ao 170º aniversário de nas-
cimento de Ruy Barbosa 
(1849-1923), hoje (22). A 
homenagem foi requerida 
pelos senadores Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), Pau-
lo Rocha (PT-PA), Paulo 
Paim (PT-RS), Flávio Arns 
(Rede-PR), Izalci Lucas 
(PSDB-DF), Eduardo Go-
mes (MDB-TO) e Esperidião 
Amin (PP-SC).

Considerado o patrono 
do Senado, Ruy Barbosa de 
Oliveira foi senador entre 
1890 e 1923 e tem um busto 
no Plenário, acima da Mesa. 
Ele foi jurista, advogado, di-
plomata, jornalista, escritor 
e teve grande atuação na po-
lítica brasileira. Concorreu 
à presidência da República 
nas eleições de 1910 e 1919, 
perdendo a disputa para 
Hermes da Fonseca e depois 
para Epitácio Pessoa.

O patrono foi o primeiro 
ministro da Fazenda e da 
Justiça do período republi-
cano, e representou o Brasil 
na Conferência de Haia de 
1907, que estabeleceu im-
portantes normas de direito 
internacional. Além de mem-
bro fundador da Academia 
Brasileira de Letras, que 
presidiu entre 1908 e 1919. 
Barbosa nasceu na Bahia 
em 5 de novembro de 1849. 
A data do seu nascimento 
marca também o Dia da 
Cultura e da Ciência.

Em 1930, a casa onde Ruy 
Barbosa viveu de 1895 a 
1923, no Rio de Janeiro, foi 
transformada no Museu Casa 
de Rui Barbosa, hoje Fun-
dação Casa de Rui Barbosa. 
A organização conserva os 
móveis, os objetos de família, 
a biblioteca e os arquivos de 
Barbosa. Cabe à fundação 
administrar esse patrimônio, 
além de promover e publicar 
estudos e pesquisas sobre a 
atuação de seu patrono (Ag.
Senado).

“Não vamos ter a 
participação do go-
verno na criação do 

partido para evitar interpreta-
ção equivocada de que estou 
usando a máquina pública para 
formar um partido”, disse, ao 
deixar o Palácio da Alvorada.

A nova legenda vai respeitar 
a legislação. “O partido tem 
que estar voltado, no meu en-
tender, para suas atribuições 
legais: fi scalizar o Executivo, 
apresentar projetos, legislar”, 
explicou. Na semana passada, 
Bolsonaro anunciou a saída do 
PSL, partido pelo qual foi elei-
to, e a criação do Aliança pelo 
Brasil. Segunda maior bancada 
parlamentar na Câmara, o PSL 
conta com 53 deputados. No 
Senado, a legenda possui três 
integrantes.

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) 
criticou a matéria publicada pelo site 
The Intercept, cujo título vincula o 
patrimônio da família Alcolumbre à gri-
lagem de terras no Amapá. Na opinião 
do parlamentar, a matéria é “mentirosa” 
e tem objetivo de atacar a imagem de 
uma família de pioneiros daquele estado 
e atingir o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre. “Solidarizo com todos os 
amigos e, em especial, com o senador 

Davi Alcolumbre, a quem a matéria, de 
fato, desejava atingir, mas não conse-
guiu”, disse

Segundo Lucas Barreto, no caso espe-
cífi co o site não publicou a informação, 
mas a “deformação da verdade”.  Ele disse 
ainda que conhece a família Alcolumbre, 
e convive com ela desde a sua infância, 
o que lhe permite assegurar que não há 
qualquer mácula em suas condutas.

“Não sabe o autor da matéria da his-

tória de dona Júlia e Samuel, pais de 
Davi, que conheci ainda criança e que, 
até hoje, fazem parte do meu convívio. 
Não sabe ele das dificuldades pelas quais 
passaram e da riqueza que só existe 
na leviandade daquelas palavras e da 
sordidez de seu ato. Contrariando o 
dever de informar a verdade, sequer se 
preocupou em lhes dar a oportunidade 
de esclarecer os fatos”, disse o senador 
(Ag.Senado).
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Marcos Oliveira/Ag.Senado

Jair Bolsonaro: nenhum ministro 
fará parte do novo partido

O presidente Jair Bolsonaro disse ontem (21) que nenhum dos ministros de governo irá se fi liar ao seu 
novo partido, Aliança pelo Brasil, em fase de criação

o TSE autorize a coleta de as-
sinaturas por meio eletrônico. 
Caso seja manual, a criação da 
legenda deve fi car para o fi nal 
de 2020. Segundo Bolsonaro, 
“é impossível fazer em pouco 
meses”.

O presidente da República 
está disposto também a via-
jar pelo país para ajudar na 
mobilização em prol da nova 
legenda. “Estamos aguardando 
a decisão do TSE. De acordo 
com a decisão, a gente vai saber 
se forma [o partido] para março 
ou para o fi nal do ano que vem. 
Depende da decisão do TSE, a 
gente vai ter uma dinâmica para 
coleta das assinaturas”, disse 
Bolsonaro. “Se não for possível 
[criar até março] eu não vou 
entrar nas municipais ano que 
vem”, disse (ABr).

Para ser registrado ofi cial-
mente e poder disputar elei-
ções, ainda será necessária a 
coleta de 500 mil assinaturas 

em pelo menos nove estados. 
As rubricas precisam ser vali-
dadas, uma a uma, pelo TSE.  A 
expectativa de Bolsonaro é que 

Relatório da CPI do BNDES chega 
às mãos do procurador-gerala

Lula e Dilma Rousseff, mas 
a inclusão deles no rol de 
suspeitos acabou sendo der-
rotada na votação do relatório 
final. Outras nove pessoas 
também tiveram seus nomes 
retirados.

Segundo o documento, a 
comissão encontrou indícios 
de crimes de corrupção e for-
mação de quadrilha no âmbito 

do banco, em operações para 
internacionalização e o fi nan-
ciamento de obras no exterior 
de grandes empresas como a 
JBS. À época da aprovação 
do relatório, a holding J&F, 
controladora do frigorífico 
JBS, divulgou nota em que 
diz que “a empresa e seus 
acionistas colaboram com a 
Justiça” (ABr).

Justiça Eleitoral condena 
Pimentel a 10 anos de prisão

governador em 2014, o políti-
co teria infl uenciado, junto à 
Secretaria de Aviação Civil, a 
concessão de um aeroporto na 
região metropolitana São Paulo 
para a empresa.

“Pelo contexto probatório, 
restou confi rmada a infl uên-
cia que Fernando Pimentel 
exerceria para aprovação do 
projeto”, argumentou a juíza 
na sentença.

Procurado, o advogado Eugê-

nio Pacelli, que representa o ex-
-governador Fernando Pimentel, 
enviou nota em que afi rma que 
‘essa condenação ultrapassou 
qualquer limite do razoável’. 
“Nunca vi nada tão desproposi-
tado e tão contrário à prova dos 
autos. Colaboradores mudando 
versões, fatos claramente in-
ventados na polícia e em juízo, 
e desvendados em audiência. E 
acolhidos como verdade!”, disse 
o defensor (ABr).

Valorização da memória 
de ex-combatentes

da 2ª Guerra

Site The Intercept ‘agride a honra’
da família Alcolumbre


