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NÃO
NÃO PODE

ACONTECER

2

Familiares moram na mesma
cidade que eu, mas há meses
não os vejo. Eles não vêm me
visitar.  Isso pode acontecer?
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É obrigação da família, da comunidade,
da sociedade e do poder público
assegurar à pessoa idosa a convivência
familiar (art. 227 da Constituição
Federal de 1988; art. 3º do Estatuto da
Pessoa Idosa – EPI / Lei 10.741/2003). 

Mesmo que a pessoa idosa more
em uma casa-lar, é obrigação da

família visitá-la. 
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Em caso de abandono moral ou
material, a pessoa idosa ou a entidade
responsável pela casa-lar devem
comunicar a situação ao Ministério
Público, para as providências cabíveis
(art. 51, XVI, do EPI), que incluem a
identificação e localização dos
familiares (art. 47, IV, do EPI) e até
mesmo a denúncia pelo crime de
abandono da pessoa idosa, que tem
uma pena de até três anos de
detenção e multa (art. 98 do EPI). 

Também poderá ser comunicada a
situação no CRAS (Centro de
Referência em Assistência Social) ou
CREAS (Centro de Referência
Especializada em Assistência Social)
mais próximo a sua residência.
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sim!
VOCÊ TEM

ESSE DIREITO
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Sinto-me bem, com 
saúde e mobilidade,
recebo um salário que
garante meu conforto,
mas minha família me
proíbe de morar sozinho/a.
Não tenho esse direito?
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Assim como qualquer pessoa adulta, a
pessoa idosa deve ter a liberdade de
escolher morar sozinha. No entanto, é
preciso entender que, como a família
tem a obrigação de assegurar à pessoa
idosa a efetivação de seus direitos de
bem-estar e cidadania, dentre eles a
saúde e a convivência familiar, a
preocupação dos familiares com a
pessoa idosa é legítima e importante.
Mas, essa preocupação não deve se
sobrepor à vontade da pessoa idosa,
caso plenamente capaz e, nesse caso,
em boas condições de saúde física,
mental e financeira para morar sozinha
com dignidade (art. 37 do EPI). A
proibição, nesse caso, representa uma
discriminação que atenta contra os
direitos da pessoa idosa, e pode ser
punida na forma da lei (art. 4º do EPI).



sim!
EXISTEM SIM!
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Vivo de aluguel ou com meus
familiares e tenho interesse em ter
uma casa própria, tenho direito a
alguma condição melhor de
financiamento ou há programas
habitacionais específicos para mim
como pessoa idosa?



8

Nos programas habitacionais, públicos
ou subsidiados com recursos públicos,
como o programa Minha Casa, Minha
Vida, do governo federal, a pessoa
idosa tem prioridade na aquisição de
imóvel para moradia própria,
observado a reserva de no mínimo 3%
das unidades habitacionais
residenciais para atendimento às
pessoas idosas (art. 38 caput e inciso I
do EPI). Em relação a financiamento,
qualquer pessoa tem direito a pedir
financiamento imobiliário,
independentemente da idade, com
critérios de cálculo compatíveis com
os rendimentos de aposentadoria,
pensão ou benefícios. Além disso, os
juros de financiamento não podem ser
superiores aos normalmente
praticados pelo mercado, cabendo
ação judicial caso sejam incompatíveis.



sim!
VOCÊ TEM
DIREITOS!

9

Tenho dificuldades financeiras e
meus filhos vivem bem mas não me
ajudam. Tenho algum direito?
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A pessoa idosa tem direito a solicitar
uma pensão alimentícia para os
familiares, em especial filhos/as, caso
não tenha condições de se sustentar
sozinho/a. Esta obrigação é chamada
de solidária, pois a pessoa idosa pode
pedir a qualquer um dos filhos/as (art.
11 e 12 do EPI).



sim!
VOCÊ TEM

ESSE DIREITO!
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No meu caso, tenho dificuldades
financeiras e os meus filhos
também não tem condições
financeiras de me ajudar. Tenho
direito de receber algum benefício
financeiro do poder público?
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A pessoa idosa que não possui meios
de prover a própria manutenção ou de
tê-la provida por sua família tem
direito a um salário-mínimo de
benefício mensal (art. 203, inciso V da
Constituição Federal de 1988). Trata-
se do Benefício de Prestação
Continuada (BPC), regido pela Lei
Orgânica da Assistência Social – LOAS.
O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei
10.741/2003), em seu art. 34,
determina que a idade mínima para o
benefício é de 65 anos.



sim!
VOCÊ TEM

DIREITO DE IR!
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Em relação à situação anterior,
tenho direito também de ir para
uma instituição de longa
permanência ou uma casa-lar?
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Sempre que verificada a inexistência
de grupo familiar, casa-lar, abandono
ou carência de recursos financeiros
próprios ou da família será dever do
poder público a assistência integral na
modalidade de entidade de longa
permanência (art. 37, parágrafo 1º do
EPI), sendo facultada à entidade
filantrópica ou casa-lar a cobrança de
participação da pessoa idosa no
custeio de sua permanência até o valor
de 70% de qualquer benefício
recebido pela pessoa idosa (art. 35,
parágrafo 1º do EPI).



Existe
UMA SOLUÇÃO!
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Moro em uma instituição de longa
permanência ou uma casa-lar, mas
as condições de higiene,
acomodação, acessibilidade ou
alimentação são péssimas. O que
posso fazer?
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As instituições que abrigam pessoas
idosas são obrigadas a manter padrões
de habitação compatíveis com as
necessidades delas, bem como provê-
las com alimentação regular e higiene
indispensáveis às normas sanitárias e
com estas condizentes, sob as penas
da lei (art. 37, parágrafo 3º do EPI).
Ocorrerá fiscalizações das entidades
de atendimento à pessoa idosa pelos
Conselhos da Pessoa Idosa, Ministério
Público, Vigilância Sanitária e outros
previstos em lei, devendo a pessoa
idosa ou qualquer outra pessoa que
tomar conhecimento da precariedade,
denunciar a estes órgãos públicos
para as providências cabíveis (art. 52
do EPI).



pROCURE
O CRAS e o

CREAS
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Diante de qualquer situação de
violência, abandono ou outro tipo
de violação de direitos, onde devo
ir para ser acolhido/a, receber
orientações e encaminhamentos?
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Você deve procurar o Centro de
Referência de Assistência Social
(CRAS) ou o Centro de Referência
Especializado da Assistência Social
(CREAS) em seu município. Os CRAS
são unidades públicas que executam
os serviços de proteção social básica.
São a porta de entrada da Assistência
Social. O usuário será recepcionado e
atendido por uma equipe composta
por profissionais de várias áreas, como
assistentes sociais e psicólogos. Sendo
mais complexa ou grave a situação, a
pessoa poderá ser encaminhada para
os serviços de programas de
assistência social ou de outras
políticas, como educação, saúde,
trabalho e moradia. 
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Já o CREAS, destina-se a famílias e
indivíduos que se encontram em
situação de risco pessoal ou social, por
violação de direitos, que demandam
intervenções especializadas, como é o
caso da pergunta. O município de
Teresina possui quatro unidades do
CREAS, um em cada zona da cidade
(Norte, Sul, Leste e Sudeste).
Denúncias de maus-tratos também
podem ser encaminhadas à Delegacia,
ao Ministério Público ou à Defensoria
Pública do município. 



Lembrando que a Lei Maria da Penha
também engloba a violência doméstica
ou familiar contra a pessoa idosa por
quaisquer de seus parentes ou
cuidadores, inclusive na modalidade
de violência psicológica, cabendo a
denúncia e aplicação de qualquer das
medidas protetivas à vítima elencadas
pela Lei, como o afastamento do/a
agressor/a do lar.
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CREAS NORTE
Rua Area Leão, 752, Centro/Norte. Telefone
(86) 3213-6144

CREAS LESTE
Rua Dr. José Auto de Abreu, 3660, Morada do
Sol. Telefone (86) 3215-9330.

CREAS SUL
Rua João Virgílio, 1414, Vermelha. Telefone
(86) 3223-0712.

CREAS SUDESTE
Rua Martinho de Sena Rosa, 3978, Conjunto
Dirceu Arcoverde II, Itararé. Telefone (86)
3237-4115.




