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Simpósio: 23 - VIOLÊNCIA, SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS  
 
RESUMO: Esta pesquisa acadêmica é uma abordagem sobre a violência psicológica, 
financeira e física sofrida na velhice à luz do Estatuto do Idoso (lei 10.741/03) no Brasil. 
Justifica-se o estudo acadêmico devido as poucas discussões diante da importância que a 
temática exige, como também da complexidade que as agressões existentes contra os mais 
velhos se contextualizam; seja na perspectiva da violência social, na medida que existem 
discriminações por parte da sociedade e ou de instituições; seja na perspectiva da violência 
doméstica, quando praticada no seio familiar por aqueles que têm obrigação de zelar pelo seu 
bem-estar. O objetivo geral é analisar a eficácia penal do Estatuto no que se refere a proteção 
da população envelhecida dos maus-tratos acometidos no âmbito intrafamiliar e extrafamiliar. 
Quanto aos objetivos específicos pretende-se: discutir as causas e consequências jurídico-
sociais das agressões que sofrem os mais velhos; promover debates sobre a vulnerabilidade 
vitimológica do idoso; e por fim, propor a criação de Políticas Públicas de caráter preventivo 
que assegurem no âmbito social e familiar a dignidade dos anciãos. De acordo com tais 
argumentos, surge a seguinte problemática: quais as possíveis relações jurídico-penais 
existentes entre a lei 10.741/03 e o combate aos maus-tratos na velhice no território brasileiro? 
A metodologia a ser utilizada consiste no método hermenêutico-jurídico e exploratório, pois 
visa proporcionar uma maior familiaridade com o problema e torná-lo explícito, além de 
construir novas hipóteses a serem estudadas e interpretadas. O procedimento metodológico 
utiliza-se de uma ampla análise nas doutrinas, no meio eletrônico oficial e nas jurisprudências 
dos tribunais superiores. E como não poderia deixar de se fazer em um trabalho acadêmico, 
efetua-se também uma rigorosa análise de Direito Comparado com a finalidade de um maior 
aprofundamento da evolução histórica e a conceituação teórica da conversão dos sistemas 
jurídicos envolvidos. Com relação aos resultados obtidos se mostram os seguintes: que a maior 
parte dos crimes contra os idosos decorrem de membros da própria família ou de seus 
responsáveis, e combater esta forma de delito é de veras árduo, pois a vítima raramente 
denuncia o seu agressor, por medo, dependência e ou vergonha; constatou-se ainda que, os tipos 
penais previstos no Estatuto do Idoso possuem uma Política Penal de sanções 
proporcionalmente leves em relação a gravidade do delito cometido, isto gera uma sensação de 
impunidade e consequentemente a insegurança jurídica do bem penalmente tutelado. Desta 
maneira, se tornam necessárias as pesquisas sobre a violência contra os anciãos, com foco 
especial na prevenção e na punição dos agentes criminosos, já que estas atividades delituosas 
mitigam os Direitos Humanos e criam sequelas irreparáveis em suas vítimas e na sociedade. 
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