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RESUMO 
 
 

UMA NOVA GERAÇÃO, QUARTA IDADE: REFORMA NO ESTATUTO DO IDOSO¹ Matheus 
Fagundes Matos Pereira de Gouvêa* Rauê Vinicius Destro de Souza** Orientador: Rêmulo 
Marciano de Souza*** Resumo Nas mudanças mundanas cada vez mais frequentes e com um 
Direito legalista na busca de acompanhar tais mudanças, os termos e conceitos, também, 
deverão ser alterados, conforme as necessidades sociais atuais. O “idoso” já não é o mesmo 
de antes, estamos caminhando para uma velhice saudável e com a expectativa de vida, a cada 
dia, mais longa; logo como seriam tratadas no âmbito jurídico as pessoas que estão 
ultrapassando a normalidade etária? Com um objetivo de responder a questão acima, o nosso 
trabalho tem por finalidade propor uma mudança, que já vem ocorrendo biologicamente, para o 
ordenamento jurídico que, por sua vez, é tratado de forma especializada no Estatuto do Idoso, 
exatamente, sobre as seguintes pessoas que ficam a par dos direitos com esta lacuna. É, pois, 
uma tentativa primordial de expor tal acontecimento para o público, conscientizando para, 
possivelmente, propor uma mudança legislativa futura. Não se olvidando, também, de 
demonstrar a importância das pessoas que trabalharam e contribuíram de forma veemente 
para o que temos e somos hoje, e ainda por cima, nos deixando uma experiência incondicional 
e ímpar. A metodologia fora embasada em pesquisas em áreas biológicas, dados estatísticos 
colhidos do governo brasileiro e legislações pátrias. Subdividindo os integrantes do grupo, cada 
qual focou especificamente em determinados tópicos e durante as reuniões chegou-se a 
diversas conclusões, pesquisando, também de forma prática entre idosos que encontramos no 
centro da cidade e em diversas áreas públicas. Munidos de dados estatisticos do IBGE (Censo 
2010), explicam o aumento das populações de idosos e o aumento na expectativa de vida e os 
grupos etários das pessoas de 90 anos adiante. Com as pesquisas “de campo” realizadas 
(amostragem) encontramos no centro da cidade, e em espaços públicos cinco idosos acima de 
90 anos, nove entre 80 e 90 e vinte seis entre 60 e 80. Nada obsta a alteração no Estatuto no 
sentido de subdividir o termo idoso “quarta idade” emprestado da Biologia para atualizar no 
âmbito jurídico. Conscientizando, de uma forma geral, aos alunos e estudantes a importância 
dos idosos e dos “novos idosos”, que já contribuíram para o mundo e estão repletos de 
experiências para serem herdadas por todos nós. Palavras-Chave: Estatuto do Idoso; Reforma 
legislativa; Direito personalíssimo; Quarta idade. Referências: Moraes, Alexandre de. Direito 
Constitucional. 29ª. ed. São Paulo: Atlas, 2013. Silva, José Afonso da. Curso de Direito 
Constitucional Positivo. 19 ed. 2000. Malheiros Editores. Gravinis, Claudete Teixeira. O idoso e 
o comunitarismo. In: Revista Didática Sistemática, v.11 (2010) – Universidade Federal do Rio 
Grande Instituto de Educação. Whitaker, Dulce Consuelo Andreatta. O idoso na 
contemporaneidade: a necessidade de se educar a sociedade para as exigências desse “novo” 
ator social, titular de direitos. Caderno Cades Campinas, v.30. nº81, mai-ago. 2010. Mesquita, 
Paula Fabrícia Brandão Aguiar. Disposições para um novo envelhecimento: reflexões sobre ser 
velho na contemporaneidade. Sozzo, Aline Rollo; Miranda, Fernando Silveira Melo Plentz. 
Direitos Personalíssimos. In: Revista Eletrônica de Direito, Justiça e Cidadania. Faculdade São 
Roque, v I, nº 1. 2010. Constituição da República Federativa do Brasil; Estatuto do Idoso (Lei nº 
10.741/03); Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/02); Lei nº 8.842/94 e Lei nº 10.048/00). ¹ 
Resumo proveniente de um artigo escrito pelos discentes, orientados pelo docente, ambos 
supramencionados. * Estudante do curso de graduação na Universidade de Taubaté, cursando 
o 3º ano em 2014. Email: mat.juridico@outlook.com ** Estudante do curso de graduação na 
Universidade de Taubaté, cursando o 2º semestre em 2014. Email: rauesouza@hotmail.com 
***Professor universitário.  


