
LEGISLAÇÃO FEDERAL RELACIONADA A PESSOA IDOSA 

 

3.1.    DA LEI  

nº 13.535 de 15 de Dezembro de 2017 - Altera o art. 25, da Lei no 10.741, de 1o de 

outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para garantir aos idosos a OFERTA DE CURSOS 

E PROGRAMAS DE EXTENSÃO PELAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO 

SUPERIOR. 

nº 13.466 de 12 de Julho de 2017 -  Altera os arts. 3o, 15 e 71 da Lei no 10.741, de 1o de 

outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências, a fim de 

ESTABELECER A PRIORIDADE ESPECIAL DAS PESSOAS MAIORES DE 

OITENTA ANOS. 

nº 13.204 de 14 de Dezembro de 2015 - Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, 

“que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não 

transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e as organizações da 

sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de 

interesse público; define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com 

organizações da sociedade civil... NOVAS REGRAS DE CONVÊNIOS E 

CONGÊNERES. 

nº 13.019, de 31 de Julho de 2014 - Estabelece o regime jurídico das parcerias 

voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a 

administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua 

cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes para 

a política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil. 

nº 12.933, de 26 de Dezembro de 2013 - Dispõe sobre o BENEFÍCIO DO 

PAGAMENTO DE MEIA-ENTRADA PARA ESTUDANTES, IDOSOS, PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA. 

nº 12.899, de 18 de Dezembro de 2013 - Altera o art. 42 da Lei no 10.741, de 1o de 

outubro 2003, que institui o Estatuto do Idoso, para dispor sobre a PRIORIDADE E A 

SEGURANÇA DO IDOSO NOS PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE E 

DESEMBARQUE NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO. 

nº 12.896, de 18 de Dezembro de 2013 - Vedando a exigência de comparecimento do 

idoso enfermo aos órgãos públicos e assegurando-lhe o ATENDIMENTO 

DOMICILIAR PARA OBTENÇÃO DE LAUDO DE SAÚDE. 

nº 12.461, de 26 de Julho de 2011 - Altera a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, 

para estabelecer a NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DOS ATOS DE VIOLÊNCIA 

PRATICADOS CONTRA O IDOSO ATENDIDO EM SERVIÇO DE SAÚDE. 

nº 12.419, de 9 de Junho de 2011 - Altera o art. 38 da Lei no 10.741, de 1o de outubro 

de 2003 (Estatuto do Idoso), para garantir a PRIORIDADE DOS IDOSOS NA 

AQUISIÇÃO DE UNIDADES RESIDENCIAIS TÉRREAS, NOS PROGRAMAS 

NELE MENCIONADOS. 
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n° 12.418, de 9 de Junho de 2011 - Altera o inciso I do caput do art. 38 da Lei no 10.741, 

de 1o de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para RESERVAR AOS 

IDOSOS PELO MENOS 3% (TRÊS POR CENTO) DAS UNIDADES 

RESIDENCIAIS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS PÚBLICOS OU 

SUBSIDIADOS COM RECURSOS PÚBLICOS. 

nº 12.213, de 20 de Janeiro de 2010 - Institui o FUNDO NACIONAL DO IDOSO e 

autoriza deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações 

efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso; e altera a Lei no 9.250, 

de 26 de dezembro de 1995. 

nº 12.008, de 29 de julho de 2009 - Regula o processo administrativo no âmbito da 

administração pública federal, a fim de estender a PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO 

DE PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS em que figure como 

parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, ou portadora 

de doença grave, terão prioridade de tramitação em todas as instâncias.  

nº 12.033, de 29 de Setembro de 2009 - Altera a redação do parágrafo único do art. 145 

do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - CÓDIGO PENAL, TORNANDO 

PÚBLICA CONDICIONADA A AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA INJÚRIA QUE 

ESPECIFICA. 

nº 11.765, de 5 de  Agosto de  2008 - Acrescenta inciso ao parágrafo único do art. 3o da 

Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, para dar PRIORIDADE 

AO IDOSO NO RECEBIMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. 

nº 11.551 de 19 de Novembro de 2007 - Institui o PROGRAMA DISQUE IDOSO. 

nº 11.433, de 28 de Dezembro de 2006 -  Dispõe sobre o DIA NACIONAL DO IDOSO. 

nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003 - Dispõe sobre o ESTATUTO DO IDOSO e dá 

outras providências. 

nº 10.048, de 8 de Novembro de 2000 - Dá PRIORIDADE DE ATENDIMENTO às 

pessoas que especifica, e dá outras providências. 

nº 9.720,  de 30 de Novembro de 1998 - Dá nova redação a dispositivos da Lei nº 8.742, 

de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, e dá outras providências. 

nº 8.926, de 9 de Agosto de 1994 - Torna obrigatória a inclusão, nas BULAS DE 

MEDICAMENTOS, DE ADVERTÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES SOBRE SEU 

USO POR PESSOAS DE MAIS DE 65 ANOS. 

nº 8.842, de 4 de Janeiro de 1994 - Dispõe sobre a POLÍTICA NACIONAL DO 

IDOSO e criou o CONSELHO NACIONAL DO IDOSO. 

nº 8.742, de 7 de Dezembro de 1993 - O artigo 20 do BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA da lei 8.742/93  e suas diferentes interpretações sobre o critério de 

aferição da renda per capita familiar 
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nº 8.212, de 24 de Julho de 1991 - Dispõe sobre a organização da SEGURIDADE 

SOCIAL, institui PLANO DE CUSTEIO, e dá outras providências. 

nº 6.179, de 11 de Dezembro de 1974 - INSTITUI AMPARO PREVIDENCIÁRIO 

PARA MAIORES DE SETENTA ANOS DE IDADE E PARA INVÁLIDOS, e dá 

outras providências. 

 

3.2.  DO DECRETO  

nº 9.328 de 03 de Abril de 2018 - Institui a ESTRATÉGIA BRASIL AMIGO DA 

PESSOA IDOSA. 

nº 8.726, de 27 de Abril de 2016 -  Regulamenta a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, 

para dispor sobre REGRAS E PROCEDIMENTOS DO REGIME JURÍDICO das 

parcerias celebradas entre a administração pública federal e as organizações da sociedade 

civil. 

nº 8.114 de 30 de Setembro de 2013 - Estabelece o compromisso Nacional para o 

ENVELHECIMENTO ATIVO E INSTITUI A COMISSÃO 

INTERMINISTERIAL para monitorar e avaliar ações em seu âmbito e promover a 

articulação de órgãos e entidades públicos envolvidos em sua implementação. 

nº 6.800, de 18 de Março de 2009 - Dá nova redação ao art. 2o do Decreto no 1.948, de 

3 de julho de 1996, que regulamenta a Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe 

sobre a POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO, e dá outras providências. 

nº 6.214, de 26 de Setembro de 2007 - Regulamenta o BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso e dá 

outras providências. 

nº. 5.934 de 18 de outubro de 2006 - Estabelece mecanismos e critérios a serem adotados 

na aplicação do disposto, no ARTIGO 40 DA LEI 10.741 DE 1º DE OUTUBRO DE 

2003 (Estatuto do idoso) e dá outras providências – TRANSPORTE 

INTERRESTADUAL. 

nº 5.109, de 17 de Junho de 2004 - Dispõe sobre a COMPOSIÇÃO, 

ESTRUTURAÇÃO, COMPETÊNCIAS E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 

NACIONAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CNDI, e dá outras providências. 

nº 3.048, de 6 de Maio de 1999 - Aprova o REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL, e dá outras providências. 

nº 1.948, de 3 de Julho de 1996 - Regulamenta a Lei n° 8.842, de 4 de janeiro de 1994, 

que dispõe sobre a POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO, e dá outras providências. 

nº 2.848, de 7 de Dezembro de 1994 - REDUÇÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO 

- são reduzidos de metade dos prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do 
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crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou na data da sentença, MAIOR DE 70 

(SETENTA ANOS). 

nº 280, de 11 de Julho de 2013 - Dispõe sobre os procedimentos relativos à 

ACESSIBILIDADE DE PASSAGEIROS DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL AO 

TRANSPORTE AÉREO e dá outras providências. 

Resolução 303 do CONTRAN, de 18 de dezembro de 2008 – Dispõe sobre emissão de 

CREDENCIAL DE UTILIZAÇÃO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO de 

veículos destinadas exclusivamente às pessoas idosas. 
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