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VIOLÊNCIA PATRIMONAL CONTRA O IDOSO

O Estatuto do Idoso, lei de 2003, reconheceu a existência e a gravidade da violência contra o idoso ao tipificar crimes específicos

dessa natureza. O artigo 102 dessa lei prescreve que é crime contra o idoso apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão

ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade – a apropriação indébita contra idoso –

e o artigo 104 determina que também é crime reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou

pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida.
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No que concerne ao artigo 102 do Estatuto do Idoso, atenderam aos recortes da pesquisa, 7 acórdãos do STJ, 16 acórdãos do

TJMG e 17 acórdãos do TJSP. No que concerne ao artigo 104 do Estatuto do Idoso, atenderam aos recortes da pesquisa, 1 acórdão

do STJ, 3 acórdãos do TJMG e 4 acórdãos do TJSP.

Descrever como o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais têm

interpretado os artigos 102 e 104 do Estatuto do Idoso, desenhando, assim, a face da violência patrimonial contra as pessoas de

mais de 60 anos em São Paulo e Minas Gerais, assim como revelando como o STJ tem uniformizado a interpretação sobre o

tema.

O método utilizado foi de pesquisa jurisprudencial, com recorte institucional no STJ, no TJSP e no TJMG. O recorte temático foi

feito por indexador de legislação, colocando Estatuto do Idoso no campo legislação/norma e 102 e 104 no campo artigo no STJ

e no TJMG. No caso do TJSP, foi combinado o critério do número do artigo na pesquisa livre e Estatuto do Idoso em assunto. No

caso de São Paulo, especificamente, foi feito um recorte temporal de 2017 para frente. Não houve recorte processual, de forma

que foram analisados todo tipo de recurso que atendesse aos critérios acima mencionados.

Dos julgados analisados, pode-se observar sobre os crimes de violência patrimonial contra o idoso que (i) são comumente

praticados por pessoas próximas, como parentes ou vizinhos; (ii) que as condições de instrução e saúde psíquica do idoso são

relevantes para conferir o aumento de vulnerabilidade para diferenciar uma pretensão legítima de doação/contribuição da

violência patrimonial.


