
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Título II

Direitos e Garantias Fundamentais

Capítulo III

DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO
...
Art.  45  -  É  dever  da  família,  da  sociedade  e  do  Estado  assegurar  à  criança,  ao 

adolescente e ao idoso, com absoluta prioridade, direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

...
Art.  51  -  A Administração punirá o abuso, a violência e a exploração, especialmente 

sexual, da criança, do adolescente, do idoso e também do desvalido, sem prejuízo das sanções penais  
cabíveis.

...
Art.  58  -  A família  ou  entidade  familiar  será  sempre  o  espaço  preferencial  para  o 

atendimento da criança, do adolescente e do idoso.

Art. 61 - A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas,  
assegurando-lhes participação na comunidade, defendendo-lhes a dignidade e o bem-estar, garantido o 
direito à vida.

Parágrafo Único - Lei disporá sobre programas de atendimento aos idosos, executados 
preferencialmente em seus lares, referentes à integração familiar e comunitária, saúde, habitação e lazer.

...
Art. 62 - O Estado garantirá na forma da lei a participação de entidades de defesa dos 

direitos da criança, do adolescente e do idoso na fiscalização do cumprimento dos dispositivos previstos 
neste capítulo, através da organização de Conselhos de Defesa dos seus direitos.

...
Título IV

Dos Poderes do Estado

Capítulo IV

Das Funções Essenciais à Justiça

Seção III

DA ADVOCACIA E DA DEFENSORIA PÚBLICA
...
Art. 179 - A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 
jurídica  integral  e  gratuita,  a  postulação  e  a  defesa,  em  todos  os  graus  e  instâncias,  judicial  e  
extrajudicialmente, dos direitos e interesses individuais e coletivos dos necessitados, na forma da lei.

...
g) a defesa do interesse do menor e do idoso, na forma da lei;
…



Título VII

Da Ordem Econômica, Financeira e Do Meio Ambiente

Capítulo II

DA POLÍTICA INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS
...
Art. 227 - O Estado promoverá e incentivará o turismo, como fator de desenvolvimento 

econômico e social bem como de divulgação, valorização e preservação do patrimônio cultural e natural,  
cuidando para  que sejam respeitadas  as  peculiaridades locais,  não  permitindo  efeitos  desagregadores 
sobre a vida das comunidades envolvidas, assegurando sempre o respeito ao meio ambiente e à cultura 
das localidades onde vier a ser explorado.

...
§ 4º  - Serão estimuladas a realização de programações turísticas para os alunos das 

escolas públicas, para trabalhadores sindicalizados e para os idosos, dentro do território do Estado, bem 
como a implantação de albergues da juventude. 

Capítulo IV

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
...
Art.  242  -  Compete  ao  Estado  organizar  e  prestar,  diretamente  ou  sob  regime  de 

concessão  ou  permissão,  os  serviços  públicos  de  interesse  estadual,  metropolitano  ou  microrregional,  
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.

...
§ 5º  - Os veículos de transportes rodoviários de passageiros, fabricados para esse fim 

específico, devem respeitar o livre acesso e circulação dos idosos e de portadores de deficiência.
§ 6º  - A adaptação dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes, a fim de 

garantir acesso adequado aos idosos e portadores de deficiência, será regulada por lei.
...
*  Art.  245  -  Aos  maiores  de  sessenta  e  cinco  anos  é  garantida  a  gratuidade  nos 

transportes coletivos urbanos e intermunicipais.

* Nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 03, de 1991.

Título VIII

Da Ordem Social

Capítulo II

Da Seguridade Social 

Seção II

DA SAÚDE
...
Art. 293 - Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições estabelecidas 

na Lei Orgânica da Saúde:
...

XV - garantir destinação de recursos materiais e humanos na assistência às doenças crônicas e à terceira idade, na forma 
da lei; 


