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O Papel do Ministério Público e a oitiva de idosos no Sistema Judicial Criminal Brasileiro  

 

SÍNTESE DOGMÁTICA 

 

A presente tese pretende demonstrar que a velhice se tornou uma questão social e jurídica relevante. O idoso, antes 

de ser uma representação social, é um sujeito de direitos próprios dessa fase da vida. A velhice passou a ser uma 

questão social não só porque aumentou a quantidade de idosos em nossa sociedade, mas também porque esse 

grupo e as demais pessoas vulneráveis, como pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, têm exigido o 

reconhecimento de seus direitos por meio de uma maior mobilização em prol de uma vida mais digna. O idoso é 

um cidadão a quem deve ser garantido um envelhecimento digno e sem violência. Nesse contexto, dentre as 

possíveis agressões contra o idoso, destaca-se a violência institucional, prática que atinge principalmente os grupos 

mais vulneráveis da sociedade, aos quais o Estado deve dar uma atenção específica. Essa violência é perpetrada 

por agentes que deveriam proteger os usuários, garantindo-lhes uma atenção digna, preventiva e reparadora de 

danos. É sabido que qualquer vítima de crimes no Brasil tem um longo caminho a percorrer, às vezes perverso e 

vitimizador, afinal, delegacias de polícia, centros de perícia e fóruns de justiça não são ambientes de rotina. Assim, 

ganha relevância a necessidade de verificar se o Estado, por meio do Ministério Público, tem cumprido sua 

obrigação constitucional de amparar os idosos nessa prestação de serviço especializado, evitando sua (re) 

vitimização.  

 

Palavras-chave: Violência institucional. Vitimização secundaria. Sistema judicial. Idoso. Ministério Público. 
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O Papel do Ministério Público e a oitiva de idosos no Sistema Judicial Criminal Brasileiro  

 

 

1 O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

 

A população brasileira, assim como nos países desenvolvidos, está envelhecendo. A perspectiva para o 

futuro é de crescimento, a taxas elevadas, da população idosa e muito idosa, em decorrência da entrada da coorte 

dos baby boomers na última fase da vida (elderly boomers) e da redução da mortalidade nas idades avançadas 

(Camarano, 2007). 

Esse fenômeno é notável no Brasil, onde a população com 65 anos ou mais tem aumentado, com previsão 

de crescimento de 7,7% em 2020. Por outro lado, a expectativa de vida do brasileiro, de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2013, subiu para 74,9 anos, o que representa uma enorme 

diferença em relação a anos anteriores. Assim, censos demográficos antigos mostram que, em 1950, a expectativa 

de vida do brasileiro era de apenas 43,3 anos de vida. A atenção ao envelhecimento populacional tem ganhado 

relevância em decorrência do surgimento de novas demandas e de problemas ligados às fragilidades físicas e 

mentais naturais dessa fase de vida. A mortalidade infantil, a diminuição de mortes de adultos por doenças 

infecciosas e a redução da taxa de natalidade têm gerado esse fenômeno. 

O desenvolvimento da economia e da sociedade a partir do século XIX passou a exigir uma mão de obra 

mais qualificada, que demandava mais tempo de preparação. Por outro lado, os trabalhadores tinham de viver mais 

para ver recompensado o investimento em capacitação e ter uma melhor expectativa de vida, o que levou os idosos 

a usufruir de melhores condições físicas e psicológicas. Como resultado dessa sociedade cada vez mais complexa, 

que exigia uma nova postura diante da existência, especialmente de sua duração como condição essencial para a 

própria sobrevivência do sistema em fase de afirmação, a velhice passou a representar um fenômeno não somente 

biológico, mas também fundamentalmente social (Ramos, 2014). 

Já no século XX, a velhice sofre um processo de desvalorização com uma estreita ligação com a 

improdutividade, por causa de uma repulsa biológica e de uma sutil rejeição.  

Assim, na história humana, é possível observar que a forma como a velhice é vista altera-se a cada novo 

momento da humanidade, a cada etapa de vida do indivíduo (Birman, 1995). 

De acordo com Dias (2005), houve uma época em que a construção e a representação social da velhice 

assumiam características ligadas à dependência e à segregação: aos velhos eram reservados somente cuidados, 

serviços e lazer; aos novos, trabalho.  

No entanto, essa leitura passou por modificações. De acordo com dados epidemiológicos, a maioria dos 

idosos não deixa de ter mobilidade para atividades básicas do cotidiano (Camarano, 2006). 

Assim, para melhor compreensão do tema, faz-se necessário examinar o processo de envelhecimento, a 

velhice e o conceito de idoso. Em síntese, o envelhecimento seria um processo, a velhice, uma etapa da vida, e o 

idoso, o resultado e o sujeito daqueles (Netto, 2002).  

A população envelhece em forma de processo. O homem envelhece por meio de transformações ocorridas 

ao longo de sua história, porque ele está situado em um tempo e em um lugar. Nessa perspectiva, surgiu o estudo 

da psicologia do desenvolvimento, que analisa o desenvolvimento ao longo da vida (lifespan). Para Baltes (1987), 

esse desenvolvimento compreende um processo contínuo, multidimensional e multidirecional de mudanças 

orquestradas por influências genético-biológicas e socioculturais, de natureza normativa e não normativa, 

marcadas por ganhos e perdas concorrentes e pela interatividade entre o indivíduo e a cultura. 

Ao lado do conceito de processo de envelhecimento, existe o conceito de velhice como etapa de vida. 

Ramos (2014) afirma que, para melhor entender a velhice, é necessário compreendê-la na perspectiva cronológica 

ou censitária, burocrática, fisiológica e psicológica ou subjetiva. A velhice cronológica é aquela meramente formal: 

aquele que alcança um determinado patamar é identificado como velho. A velhice burocrática guarda relação com 

a idade em que o idoso tem direito a aposentar-se. A fisiológica pode ser associada à fragilização decorrente do 

passar dos anos, aquela que tem a ver com o enfraquecimento do organismo. A velhice subjetiva envolve uma 

maior complexidade devido às especificidades de cada indivíduo, portanto não possui parâmetros fixos. 

Na etapa da velhice, ocorre a diminuição normativa dos níveis de alerta e da intensidade das respostas 

emocionais, com o aumento da seletividade funcional. As emoções são menos intensas, moduladas, contrastantes 

e nítidas aos olhos observador e mais compatíveis com os recursos biológicos dos idosos (Neri, 2006). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015) define o idoso com base na idade cronológica, portanto, 

idosa é aquela pessoa com 60 anos ou mais, em países em desenvolvimento, e com 65 anos ou mais em países 

desenvolvidos. 

A velhice transformou-se em uma questão social relevante, pois tem impactos nos destinos de uma 

sociedade. Os velhos são um contingente em crescimento que merece ser visto com atenção pelo Estado. Com 

efeito, o idoso, antes de ser uma representação social, é um sujeito de direitos próprios dessa fase da vida.    

Com isso, os idosos não passam mais despercebidos. Faz-se necessário compreender essa faixa etária tão 

valiosa da sociedade e, na medida certa, definir valores que ao mesmo tempo reconheçam sua importância social 

e garantam-lhe proteção e direitos. 



 

 

2 O IDOSO ENQUANTO SUJEITO DE DIREITOS 

 

A velhice passou a ser uma questão social não só porque aumentou a quantidade de idosos em nossa 

sociedade, mas também porque esse grupo e as demais pessoas vulneráveis, como portadores de necessidades 

especiais, crianças e adolescentes, têm exigido o reconhecimento de seus direitos por meio de uma mobilização 

em prol de uma vida mais digna. É preciso, então, compreender as aspirações do idoso nos dias que correm. O 

idoso necessita de uma efetiva inclusão nos diversos segmentos da comunidade com bem-estar e garantia de 

respeito e de preservação de sua dignidade.  

Em uma perspectiva jurídica, a dignidade da pessoa humana seria o primeiro fundamento de todo sistema 

constitucional e o último arcabouço de guarida dos direitos individuais. É a dignidade que deve nortear, orientar 

todo estudo que se faça no campo jurídico. 

O reconhecimento da dignidade da pessoa humana nasce de uma reação às atrocidades históricas pelas 

quais a humanidade passou ao longo do tempo. Dessa feita, para definir dignidade, é preciso levar em conta todas 

as violações que foram praticadas contra a humanidade, para contrapor-se a elas. A dignidade nasce com a pessoa, 

o ser humano é digno porque o é; é uma qualidade inata, inerente à sua essência (Nunes, 2002). 

Acrescenta Moraes (2002) que a dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente à 

pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e traz 

consigo a própria pretensão ao respeito das demais pessoas, constituindo-se  em um mínimo invulnerável que todo 

estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser impostas limitações ao 

exercício dos direitos fundamentais, sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos. 

Assim, imprescindíveis à dignidade são o direito à vida, à igualdade, à integridade física e psíquica, à 

honra e outros que vedem qualquer tipo de violência contra os seres humanos. A dignidade não é apenas um direito 

a ser reconhecido, mas também um direito a ser protegido por todos, principalmente pelo Estado. 

Nesse cenário, a pessoa idosa está perfeitamente enquadrada, tanto que foi reconhecida, em âmbito 

nacional, a necessidade de proteção e de valorização do idoso, destacando-se, nesse tocante, o artigo 230 da 

Constituição Federal de 1988 que estabelece: “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 

idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o 

direito à vida”. 

O direito do idoso em território brasileiro foi primeiramente previsto de forma ampla, na Lei n.º 8.842, 

de 4 de janeiro de 1994, que estabeleceu a Política Nacional do Idoso, cujos objetivos precípuos eram a promoção 

do envelhecimento saudável, a preservação e a melhoria da capacidade funcional dos idosos, a prevenção de 

doenças, a recuperação da saúde e a reabilitação daqueles que apresentem alguma restrição em sua capacidade 

funcional. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto n.º 1948, de 3 de julho de 1996, que ratificou os princípios 

constitucionais que garantem a cidadania, a plena integração social do idoso, bem como sua dignidade, seu bem-

estar, seu direito à vida, com o repúdio de qualquer tipo de discriminação. Por fim, foi editada, em 1.º de outubro 

de 2003, a Lei n.º 10.741, conhecida como Estatuto do Idoso, que veio regular os direitos das pessoas que têm 

idade igual ou superior a 60 anos, trazendo regras dos mais variados segmentos, numa função exclusivamente 

protetiva. O artigo 2.º desse Estatuto dispõe que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, o que já indica a preocupação com o direito de todos a uma vida longa – mas certamente a uma vida com 

dignidade –, com particular preocupação com um processo de envelhecimento ativo. 

Nesse contexto, o arcabouço legislativo brasileiro é um instrumento de proteção aos direitos dos idosos. 

No entanto, é necessário um engajamento de toda a sociedade, da academia por meio de pesquisas, no sentido de 

fomentar a discussão e melhor compreender o fenômeno do envelhecimento para, a partir de então, melhor proteger 

esse grupo social. 

Os idosos devem ser respeitados por suas histórias e fragilidades. A superação da discriminação e da 

violência contra o idoso deve ser uma das pautas de nossos governos que, por meio de políticas públicas, podem 

dar uma resposta eficaz a esses problemas. 

O processo de envelhecimento da população é algo inevitável. A visão de um idoso decrépito, doente e 

senil deve ser substituída pela visão de um idoso ativo e produtivo, sem nunca esquecer a fase especial de vida 

pela qual passa, propiciando-lhe um “envelhecimento saudável”, digno e sem violência. 

Trata-se de uma mudança de paradigma. A falta de políticas públicas, o isolamento social do idoso, a falta 

de respeito, a cultura da discriminação, tudo leva à violência contra o idoso, o que demonstra que a sociedade 

precisa organizar-se e o Estado, atuar em prol do idoso de maneira efetiva. 

A visão humanista dos idosos deve ser uma prioridade da sociedade e do Estado, evitando-se, assim, a 

violência em todos seus graus. 

 

 

 

 



3 A VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL 

 

Hoje a violência está tão presente em nosso dia a dia que a reflexão sobre o tema deixou de ser algo 

pontual ou circunstancial para transformar-se numa nova forma de ver e viver o mundo do homem. A violência 

deixou, há muito, de restringir-se à violência física, à agressão física que atingia diretamente o homem tanto 

naquilo que possui, seu corpo, seus bens, quanto naquilo que mais preza, seus amigos e sua família; migrou para 

áreas até então desconhecidas, como a violência psíquica, a violência social e a violência contra a dignidade. 

Nesse sentido, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1996), a violência pode ser definida 

como o uso intencional da força física e/ou do poder, seja esse uso real, seja por ameaça, contra si ou outra pessoa, 

grupo ou comunidade, que resulte em lesões físicas, morte, dano psicológico, prejuízos ao desenvolvimento e 

privação. 

Essa violência, a princípio, poderia ser classificada como biológica, social, biopsicossocial e psicológica. 

Do ponto de vista biológico, a violência seria algo inerente ao ser humano e teria relação com a agressividade do 

homem, como uma espécie de instinto de sobrevivência que leva o homem a reagir naturalmente e de forma 

violenta em certas condições e situações. Na violência psicológica, a lei ou as regras sociais são incapazes de 

controlar o impulso agressivo do indivíduo (Bisker & Ramos, 2006). No que se refere à violência social, a violência 

seria explicada como um fenômeno social, oriundo de uma desestruturação da ordem. Assim, a violência resultaria 

de uma situação de desigualdade social. O indivíduo desprovido de consciência de liberdade e de responsabilidade 

migraria para um ambiente de violência, mais por instinto de sobrevivência do que por autodeterminação. Em 

outras palavras, as contradições e mazelas sociais criam a compreensão da conduta violenta. Já a violência 

biopsicossocial deve-se a fatores biológicos, psicológicos e socais que estão inter-relacionados. O indivíduo age 

agressivamente em decorrência de sua constituição biológica, de sua consciência humana e por conta da situação 

social em que vive. 

No que concerne ao idoso, para melhor compreensão do conceito, Minayo (2005) descreve a violência 

como ligada aos processos e às relações sociais interpessoais, de grupos, de classes, de gêneros, ou objetivadas em 

instituições, com o emprego de diferentes formas, métodos e meios de aniquilamento de outrem, ou outra forma 

de coação direta ou indireta, causando-lhe danos físicos, mentais e morais. 

Além dessas espécies de violência, podemos acrescentar inúmeras espécies, como a violência sexual, a 

violência doméstica, a violência racial. Um dos objetos desta pesquisa é a violência institucional. 

A violência institucional é aquela praticada nas instituições prestadoras de serviços públicos, como 

hospitais, escolas, delegacias, órgãos do Judiciário. É perpetrada por agentes que deveriam proteger seus usuários, 

garantindo-lhes uma atenção digna, preventiva e também reparadora de danos. É a violência cometida justamente 

pelos órgãos e pelos agentes públicos que deveriam proteger e defender os cidadãos. Tais práticas atingem 

principalmente os grupos vulneráveis da sociedade – entre outros, crianças e adolescentes, idosos, mulheres –, aos 

quais o Estado deveria dar uma atenção específica em razão de suas especificidades e vulnerabilidades (Minayo, 

2007). 

Tal violência, em especial contra os idosos, é, portanto, aquela realizada em um ambiente de 

institucionalização. Por outro lado, essa institucionalização pode ser entendida em um duplo processo: (a) como 

recurso a serviços sociais de internamento de idosos em lares, casas de repouso e afins, onde o idoso recebe 

assistência; (b) como vivência de perda, simbolizada pela presença de estados depressivos, significando uma das 

formas como o idoso sente e vive em um ambiente institucional (Cardão, 2009). Podemos incluir na 

institucionalização os serviços públicos de rotina, como nas áreas de saúde de educação, bem como o ambiente 

institucionalizado do sistema judicial, objeto desta pesquisa. 

Assim, em um ambiente institucionalizado, por mais que a pessoa idosa seja tratada com naturalidade e 

de forma igualitária, não se deve esquecer a singularidade inerente à fase de vida pela qual passa.  

Nas palavras de Cardão (2009), a institucionalização marca o encontro com um ambiente coletivo de 

regras que não leva em conta a individualidade, a história de vida do idoso, funcionando de igual modo para todos. 

Ora, no que se refere ao idoso, esse ambiente institucionalizado, além de garantir um tratamento com naturalidade 

e de forma igualitária, deve lançar um olhar à pessoa idosa que seja singular, mas não excludente, que considere 

as especificidades inerentes a essa fase da vida. 

Dessa forma, o ambiente institucional é um terreno propício e fértil para a violência contra os idosos, 

visto que o idoso tende a ser tratado como um usuário qualquer, quando, de fato, tem suas particularidades, 

devendo ser visto de forma diferenciada, para que seja preservada sua dignidade. 

Assim, sabendo-se que o envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo, no qual modificações 

morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas podem tornar o indivíduo vulnerável, por vezes dificultando 

sua capacidade de adaptação ao meio ambiente em que está inserido, o que pode ocasionar ou precipitar a 

incidência de processos patológicos, a abordagem do idoso deve assumir uma forma particular (Netto, 2002).  

Conquistas e perdas fazem parte da realidade ao longo da vida, mas, no período da velhice, podem-se 

intensificar as perdas em razão de situações reais, concretas. Por outro lado, o idoso está sujeito a cobranças 

definidas pela cultura, pela sociedade, enquanto ideias de homem, de corpo, de produtividade. Além disso, há as 

limitações de possibilidades de inserção social, de aprendizado, de desenvolvimento impostas pela sociedade 

(Piletti, Rossato, & Rossato, 2014). 



A esse respeito, dizia Simone de Beauvoir (1990) que velhice significa não só a idade avançada, mas 

também as deficiências e as perdas biológicas que deixam de ser esporádicas e contornáveis, passando a ser 

importantes e irremediáveis, causando fragilidade e impotência.  

 

 

4 O AMBIENTE INSTITUCIONAL DO SISTEMA JUDICIAL: A VÍTIMA IDOSA 
 

O sistema judicial, em especial o criminal, por sua natureza, estigmatiza e exclui pessoas. O Estado, ao 

impor a sanção ao criminoso, não se preocupa com a pessoa efetivamente envolvida no conflito, a vítima, por mais 

que ela sofra o mesmo desgaste e a mesma exposição. Nesse processo, o Estado toma o lugar da vítima, sem levar 

em consideração suas particularidades e singularidades. Em outras palavras, a vítima no processo penal é colocada 

em segundo plano, e o principal ator é o acusado (Gomes & García-Pablos de Molina, 2000).  

Lê-se na Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso 

de Poder, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 29 de novembro de 1985: 

Entendem-se por “vítimas” as pessoas que, individual ou coletivamente, tenham sofrido um prejuízo, 

nomeadamente um atentado à sua integridade física ou mental, um sofrimento de ordem moral, uma perda 

material, ou um grave atentado aos seus direitos fundamentais, como consequência de atos ou de omissões 

violadores das leis penais em vigor num Estado membro, incluindo as que proíbem o abuso de poder.  

Em resumo, vítima é aquele indivíduo que sofreu um dano resultante de uma infração criminal praticada 

por um agente. 

Nesse caso, ocorre a vitimização primária – normalmente entendida como aquela provocada pelo 

cometimento do crime, pela conduta violadora dos direitos da vítima –, que pode causar danos variados, materiais, 

físicos, psicológicos, de acordo com a natureza da infração, a personalidade da vítima, a relação com o agente 

violador, a extensão do dano. 

Por outro lado, existe a possibilidade de vitimização secundária. Por vitimização secundária ou 

sobrevitimização, fenômeno causado pelas instâncias formais de controle social como a Polícia, Ministério Público 

e Poder Judiciário, durante a apuração do fato criminoso, a qual será estudada mais detidamente neste projeto. 

Dessa forma, surge a (re)vitimização ou vitimização secundária, quando o Estado deixa de dar a devida atenção à 

vítima, gerando um dano adicional em decorrência da própria mecânica da justiça criminal tradicional.  

Assim, nesse processo, teremos, como afirma Barros (2008), a vitimização primária e a vitimização 

secundária. 

Acrescenta Trindade (2004):  

Mesmo depois de ocorrer o evento vitimizador (vitimização primária), a vítima precisa continuar a se 

relacionar com outras pessoas, colegas, vizinhos, profissionais da área dos serviços sanitários, tais como 

enfermeiros, médicos, psicólogos e assistentes sociais, e profissionais da área dos serviços judiciais e 

administrativos, funcionários de instâncias burocráticas, policiais, advogados, promotores de justiça e 

juízes, podendo ainda se defrontar com o próprio agente agressor ou violador, em procedimentos de 

reconhecimento, depoimentos ou audiências. Essas situações, se não forem bem conduzidas, podem levar 

ao processo de vitimização secundária, no qual a vítima, por assim dizer, ao relatar o acontecimento 

traumático, revive-o com alguma intensidade, reexperenciando sentimentos de medo, raiva, ansiedade, 

vergonha e estigma. Devido a essa possibilidade, as agências de cuidados sanitários e judiciais devem 

estar adequadamente aparelhadas, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista humano, para 

evitar a revitimização-hetero-secundária, ou pelo menos, para minimizá-la (p. 149). 

Durante a persecução criminal em especial, na fase judicial, objeto desta pesquisa, a audiência da vítima 

pode representar o maior foco de (re)vitimização, pois existe o antes, o durante e o depois do ato conduzido por 

um juiz de direito. Existe a espera pelos corredores, a presença em um ato solene estranho e formal e a saída, 

momentos em que as suas declarações ficam sendo revisitadas.  

A preocupação com a violência contra os idosos insere-se no contexto de um Estado direcionado a 

enfrentar a violência resultante de crimes contra essa parcela da sociedade, em especial, quando necessita utilizar 

o sistema judicial criminal para a apuração desses crimes. Tal preocupação aumenta quando se constata que o 

idoso pode ser duplamente atingido: vítima do crime (vitimização primária) e, em seguida, vítima de um ambiente 

inadequado que faz com que todo o processo primário venha à tona, violentando novamente a pessoa de idade 

avançada (vitimização secundária). Assim, a vitimização secundária deriva das relações da vítima com o sistema 

jurídico penal; aquele sistema que deveria fazer justiça acaba por vitimizar, mais ainda, a pessoa vulnerável. 

É sabido que qualquer vítima de crimes no Brasil tem um longo caminho a percorrer, as vezes perverso e 

vitimizador, afinal, não são ambientes de rotina delegacias de polícia, centros de perícia e fóruns de justiça. Assim, 

surge a questão se o Estado tem cumprido sua obrigação constitucional de amparar os idosos nessa prestação de 

serviço especializado. 

A depender do tipo de crime sofrido, o idoso pode ter de ir a diversos órgãos públicos, como centros de 

referência, instituto médico legal para perícias, unidades de polícias. Portanto, inúmeras pessoas diferentes irão 

interagir com a vítima idosa, em lugares distintos. 



Como é sabido, nossa sociedade vive em um ambiente extremamente violento, com índices de 

criminalidade altíssimos. O idoso insere-se nesse cenário na qualidade de vítima, ficando evidente que é maior a 

possibilidade de seu contato com o sistema judicial.  

Assim, após todo um percurso, mais uma vez o idoso será convidado a esclarecer a violência por ele 

sofrida no sistema judicial. Esse momento é de fundamental importância, tanto para não (re)vitimizar o idoso que 

se encontra em um ambiente diferente e até mesmo hostil, como também por conta da necessidade de produção da 

prova para a apuração do crime. Com efeito, a memória dessa vítima particular mais uma vez será solicitada, seu 

testemunho será checado. O idoso será questionado pelo sistema, uma vez que, como afirma Mira y López (2008), 

geralmente, nem as crianças nem os velhos são testemunhas dignas de confiança. 

Dessa feita, a depender da maneira como é abordado o idoso vítima, os danos ou traumas resultantes 

dessas intervenções podem ser piores que o crime original, considerando-se que é grande a violência institucional 

presente em nosso sistema judicial, mas ainda sem registro de discussão em relação aos idosos. Na área da infância 

e da juventude, o avanço foi notável, tanto que essa violência institucional já tem sido combatida aqui e mundo 

afora. Em especial, no Brasil, entrou em vigor a Lei n.º 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de 

garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. O Estado acaba por (re) 

vitimizar o idoso. É preciso verificar se o Estado está equipado com recursos materiais e humanos capazes de 

proteger e de preservar o idoso em sua integridade moral, psicológica e socioafetiva, enfim, em sua dignidade. É 

preciso pôr em questão se a vítima idosa está sujeita a um percurso de violência, a chamada violência institucional. 

No plano internacional, o direito europeu já deu mostras de preocupação com a vítima em um ambiente 

judicial. Na Decisão-Quadro do Conselho da União Europeia, de 15 de março de 2001, que versa sobre o estatuto 

da vítima em processo penal, foram estabelecidas diretrizes para o direito de proteger as vítimas mais vulneráveis 

dos efeitos de um depoimento em audiência pública, por exemplo, com maior vitimização secundária. 

O Estado deve zelar pela segurança, pela saúde, deve assegurar outras prestações básicas aos cidadãos, 

incluindo os idosos. No entanto, não raro, o Estado fica inadimplente com essas obrigações, deixando 

desamparadas essas pessoas com direitos especiais. Há, portanto, uma violência que pode ser também vista no 

aparato repressivo institucional. 

As técnicas legislativas e judiciais, nesse sentido, devem ser necessariamente adequadas e revisadas a fim 

de assegurar a efetividade dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais dos sujeitos que integram o 

processo judicial, e a aproximação do processo penal com a Constituição deve reforçar o sentimento de preservação 

desses direitos (Bitencourt, 2009). 

Nesse contexto, é necessário entender a vítima-testemunha idosa no processo penal. Do ponto de vista 

jurídico e psicológico, é de grande complexidade a posição do idoso em um processo criminal no papel de vítima. 

A depender da condução da investigação e do processo, considerando a peculiar condição dessa parcela da 

sociedade, a possibilidade de (re)vitimização é um problema que deve ser previsto. Por isso, os profissionais que 

realizam o atendimento da população idosa devem ter conhecimentos básicos sobre psicologia, sociologia, direitos 

humanos, e principalmente devem ter respeito pela dignidade humana, empregando uma linguagem e uma 

abordagem diferenciada, evitando, assim, a vitimização secundária. Já adverte Trindade (2004) que o fenômeno 

da vitimização secundária parece estar se tornando comum no mundo moderno e servindo para o agravamento da 

situação das vítimas; daí a necessidade de um olhar atento tanto da psicologia quanto do direito, tanto dos 

psicólogos, quanto dos operadores judiciais. Reconhecer essa situação revitimizatória implica sempre questionar 

os fundamentos da própria sociedade. Trata-se, portanto, de uma missão de difícil execução. 

A vítima comum em um processo judicial está sujeita à formulação e à reformulação constrangedoras de 

perguntas e a insinuações, mormente as utilizadas de forma imprópria, inadequada e até mesmo infrutífera, levando 

a vítima a sofrer duas vezes o ato de violência. Nesse contexto, a preocupação com uma vítima idosa ganha 

relevância, considerando sua particular fase de vida, que pode aumentar essa violência. 

Com isso, a pesquisa pretende analisar a vitimização secundária, ou seja, a violência psicológica 

produzida pelo inadequado contato com idosos (vítimas de crimes) no sistema judicial. 

 

5 O MINISTÉRIO PÚBLICO COMO GARANTIDOR DE DIREITOS DA VITIMA IDOSA 

O Ministério Público possui origem controvertida. Para uma melhor compreensão da instituição do 

Ministério Público, é necessário levar em conta razões históricas que suscitaram seu nascimento e seu 

desenvolvimento até os dias de hoje. Nesse sentido, a evolução do Ministério Público está ligada diretamente à 

evolução do Estado moderno, notadamente, ao aparato relacionado à prestação da justiça. 

A expressão “Ministério Público” nasceu do exercício das funções dos procuradores do rei franceses que, 

em seus ofícios ou correspondências, tratavam-se como ministério ou função pública, visando distinguir-se da 

função privada do advogado; de outra sorte, o termo Parquet tem origem no estrado (tipo de madeira) existente 

nas salas de audiência, onde os procuradores do rei podiam sentar-se lado a lado, com os magistrados. 

Em resumo, é nítido que o Ministério Público evoluiu junto com o Estado moderno e que seu 

fortalecimento é inerente à democracia e ao Estado de Direito. 



A finalidade da existência do Ministério Público, diz o próprio texto constitucional, é a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Logo a instituição assume a 

função de defesa da sociedade no regime democrático, instituída pela Carta de 1988. (Jatahy, 2007) 

Nesse sentido, leciona Emerson Garcia (2005):  

Por ser inócua a previsão de direitos sem a correspondente disponibilidade de mecanismos aptos à sua 

efetivação, parece-nos que a preservação da atividade finalística do Ministério Público está associada à 

própria preservação dos direitos fundamentais, o que reforça a sua característica de cláusula pétrea e 

preserva a unidade do texto constitucional. 

Por outro lado, a Constituição Federal também dispôs que o Ministério Público é instituição essencial à 

função jurisdicional do Estado. Dessa forma, unindo o substantivo “instituição” ao adjetivo “essencial”, 

concluímos que somente o Ministério Público pode desempenhar atividades outorgadas pelo legislador 

constitucional e infraconstitucional, imprescindíveis para a consecução final da justiça.  

Assim, o novo perfil do Ministério Público pressupõe a aferição e a fiscalização de todos os atos 

praticados pelos órgãos do Estado, podendo ajuizar as medidas necessárias ao combate de abusos ou ilegalidades, 

sempre com o intuito de manter o Estado no limite da Constituição e do direito. Logo, também é de se concluir 

que, ao Ministério Público, compete também a defesa da ordem constitucional onde quer que ela se encontre 

ameaçada. 

O Ministério Público é também uma instituição destinada à preservação dos valores fundamentais do 

Estado enquanto comunidade; para tanto, recebeu a função de efetivar esses direitos. O Ministério Público é um 

dos instrumentos de efetivação de cidadania (Ritt, 2002). 

Assim, para que o Ministério Público cumpra sua destinação constitucional, não mais se sustenta o modelo 

institucional antigo. É preciso avançar com planejamento funcional e em suas estratégias de atuação. A atuação 

individual e intuitiva dos membros do Ministério Público deve ser superada por um novo modelo, em que o 

compromisso com a transformação social, o planejamento estratégico e a eficiência passem a ser condições 

naturais em todos os âmbitos da atuação institucional, jurisdicional ou extra jurisdicional.  

Diante dessas árduas incumbências, resta ao Ministério Público tentar aparelhar-se e, ao mesmo tempo, 

modernizar-se. 

Essa instituição, ao longo da história, sempre esteve em mutação, daí também ser chamada agente de 

transformação social. (Jatahy, 2007) 

No leque de atribuições conferidas ao Ministério Público, existe o interesse maior e supremo, que é a 

defesa da sociedade. A razão de ser do Ministério Público é a comunidade, a instituição, quando age, é em nome 

e em prol da sociedade. 

Diante de tantas atribuições, não passaria ao largo a efetiva proteção e fiscalização do devido processo 

legal, em especial o processo judicial criminal. Ao Ministério Público cabe a proteção de todas os sujeitos 

processuais, como forma de implementação de seu mister de custos legis. E esse papel ganha relevância diante de 

um processo o qual figura como vítima uma pessoa idosa, merecedora de todo cuidado que sua condição peculiar 

de desenvolvimento requer. 

 

6 CONCLUSÃO  

A população brasileira, assim como nos países desenvolvidos, está envelhecendo. A população envelhece 

em forma de processo. O homem envelhece por meio de transformações ocorridas ao longo de sua história, porque 

ele está situado em um tempo e em um lugar. Os idosos devem ser respeitados por suas histórias e fragilidades. A 

superação da discriminação e da violência contra o idoso deve ser uma das pautas de nossos governos que, por 

meio de políticas públicas, podem dar uma resposta eficaz a esses problemas. 

O processo de envelhecimento da população é algo inevitável. A visão de um idoso decrépito, doente e 

senil deve ser substituída pela visão de um idoso ativo e produtivo, sem nunca esquecer a fase especial de vida 

pela qual passa, propiciando-lhe um “envelhecimento saudável”, digno e sem violência. 

No que concerne ao idoso, para melhor compreensão do conceito, a violência está ligada aos processos e 

às relações sociais interpessoais, de grupos, de classes, de gêneros, ou objetivadas em instituições, com o emprego 

de diferentes formas, métodos e meios de aniquilamento de outrem, ou outra forma de coação direta ou indireta, 

causando-lhe danos físicos, mentais e morais. 

Além dessas espécies de violência, podemos acrescentar inúmeras espécies, como a violência sexual, a 

violência doméstica, a violência racial. Um dos objetos desta tese é a violência institucional, assim entendida como 

aquela praticada nas instituições prestadoras de serviços públicos, como hospitais, escolas, delegacias, órgãos do 

Judiciário. 

É sabido que qualquer vítima de crimes no Brasil tem um longo caminho a percorrer, as vezes perverso e 

vitimizador, afinal, não são ambientes de rotina delegacias de polícia, centros de perícia e fóruns de justiça. Assim, 

surge a questão se o Estado tem cumprido sua obrigação constitucional de amparar os idosos nessa prestação de 

serviço especializado. 



A depender do tipo de crime sofrido, o idoso pode ter de ir a diversos órgãos públicos, como centros de 

referência, instituto médico legal para perícias, unidades de polícias. Portanto, inúmeras pessoas diferentes irão 

interagir com a vítima idosa, em lugares distintos. 

Nesse contexto, é necessário entender a vítima-testemunha idosa no processo penal. Do ponto de vista 

jurídico e psicológico, é de grande complexidade a posição do idoso em um processo criminal no papel de vítima. 

A depender da condução da investigação e do processo, considerando a peculiar condição dessa parcela da 

sociedade, a possibilidade de (re)vitimização é um problema que deve ser previsto. 

Diante de todo o exposto, o novo perfil do Ministério Público pressupõe a aferição e a fiscalização de 

todos os atos praticados pelos órgãos do Estado, podendo ajuizar as medidas necessárias ao combate de abusos ou 

ilegalidades, sempre com o intuito de manter o Estado no limite da Constituição e do direito. Logo, também é de 

se concluir que, ao Ministério Público, compete também a defesa dessa parcela da sociedade (idosa) quando no 

papel de vítima, em um processo judicial criminal, fomentando tomadas de medidas necessárias para que não 

ocorra o processo de (re) vitimização.   

 

PROPOSTA DE ENUNCIADO 

“O Ministério Público, com atuação na área criminal, deve fomentar a escuta especializada de pessoas 

idosas, vítimas em processos judiciais, como forma de se evitar a (re) vitimização”    
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