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VIOLÊNCIA FINANCEIRA CONTRA A PESSOA IDOSA FRENTE AO ESTATUTO DO IDOSO 

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, caracteriza a violência
financeira como abuso através da exploração imprópria ou ilegal ou uso não
consentido pelo idoso de seus recursos financeiros. Os fatores que levam vítimas a
esta violência são vários, dentre eles, a falta de acesso à informação. Como resultado
da luta contra violência ao idoso tem-se o Estatuto do Idoso, uma lei conceitualmente
riquíssima que destina proteção aos idosos no âmbito familiar e social. Asseguram aos
idosos o direito de acessar à justiça para se defenderem da violência financeira.
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Tem-se como resultados desse trabalho 2 (dois) casos em andamento, mas surtindo
efeitos positivos. O primeiro caso: idosa de 92 anos mora com um dos filhos viciado
em drogas entorpecentes, usa a aposentadoria da mãe para sustentar seu vício. O caso
está sendo acompanhado pelo NAI: direito (possível medida protetiva contra idosa),
psicologia (para acompanhamento do filho viciado) e serviço social (contato com o
CRAS). O segundo: idoso 62 anos expulso de casa pela mulher e duas filhas, não o
deixando trabalhar em sua loja.

O NAI propôs: direito (idoso tentasse acordo junto a sua família) psicologia (sugeriu
atendimento psicológico ao idoso) serviço social (propôs mediação com a família).Estudar como o conceito de violência financeira é abordado pelo Estatuto do Idoso,

utilizando com parâmetro o artigo 230 da Constituição Federal. Esse trabalho visa
informar a sociedade sobre os direitos das pessoas acima 60 anos de idade e busca
combater a violência financeira, aceita rotineiramente, fazendo valer, assim, os direitos
dos idosos.

A proposta da metodologia surge com a criação do Núcleo de Atenção ao Idoso - NAI,
onde são realizados atendimentos aos idosos que sofreram violência, principalmente,
a financeira. Soma-se a isso, realização semanal de reuniões para discussões e
reflexões sobre atendimentos realizados pelos bolsistas, junto a equipe multidisciplinar
com profissionais do direito, psicologia e serviço social. Nessas reuniões, desenvolvem-
se tratativas que ajudam integrantes do Núcleo a lidar, da melhor maneira possível,
com idosos violentados.

A finalidade da pesquisa é analisar como a violência financeira prevista no Estatuto do
Idoso pode ser combatida na sociedade, através do trabalho conjunto das áreas do
direito, psicologia e serviço social. Grandes conquistas já foram alcançadas pelo
Estatuto do Idoso, mas espera-se mais, para que o direito a um envelhecimento
consciente e saudável chegue a todos.


