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REFLEXÕES PARA DESENVOLVER UM DIREITO PENAL DE MAIORES 

ALGUNS CASOS NA JURISPRUDÊNCIA  

(NA PROCURA DA PENA JUSTA PARA IDOSOS) 

 

ELENA BURGOA* 

 

 

Se como é sabido, as políticas públicas estão cada vez mais orientadas e empenhadas na preparação da 

sociedade, as cidades e as famílias para proporcionar e modelar uma vida digna e ativa aos idosos, as mesmas não 

devem ficar fora – à porta - do sistema jurídico (punitivo e carcerário). É neste horizonte contextual que surgem as 

diversas questões: Quantos (idosos) há na prisão? Qual é a faixa etária? Quais são os crimes cometidos? Qual a sua 

trajetória individual? Quais as condições de saúde? Como a legislação encara o idoso infrator? Como o juiz condena? 

Quais os avanços em termos de humanização do sistema em relação aos arguidos e condenados idosos? 

 

1) Considerações gerais 

 

Se olharmos para o passado, a conclusão só pode ser a de que foram dados passos de 

gigante em relação a sensibilidade para a realidade e valoração do envelhecimento1. Na evolução 

                                                 
* Colaboradora do CEDIS- Centro de Investigação & Desenvolvimento sobre Direito e Investigadora de Antígona- 
Igualdade e Discriminação – FDUNL. 
Texto reproduzido a partir da intervenção “Incidentes (criminais) no trajecto final de vida” na Conferencia 
Internacional sobre Políticas Públicas de Envelhecimento, realizado nos dias 9 e 10 de novembro, co-organizado 
pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) e pela Fundação D. Pedro IV, Lisboa. 
 
1 Neste sentido, o Parlamento e a Comissão Europeia declararam 2012 como o Ano Europeu do Envelhecimento 
Ativo e da Solidariedade entre as Gerações, através da Decisão n.º 940(2011/EU, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 14 de setembro de 2011. De igual modo, foi instituído, pelo Conselho de Ministros (Resolução n.º 
61/2011, DR, 1.º Série – n.º 244 – 24 de dezembro de 2011), o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da 
Solidariedade entre as Gerações em Portugal no ano de 2012 para executar a nível nacional as políticas que lhe estão 
associadas. E mais recentemente, foi adotada a Resolução da Assembleia da República n.º 61/2012, de 5 de abril de 
2012, “Por um envelhecimento ativo” reconhecendo o valioso papel das redes sociais e freguesias no apoio à 
população idosa isolada. Porém, por outro lado, não podemos deixar de assinalar a infelicidade da Lei n.º 22/2012 
que extingue e esvazia um número consideravelmente elevado de freguesias comprometendo a actuação junto dos 
mais frágeis. Como argutamente realça e questiona MONTALVO, António Rebordão, “Contradições”, Revista de 
Administração Local, 249, Maio/Junho, Ano 35, 2012, p. 267: “Mas a Assembleia que aprovou a Resolução n.º 
61/2012 não é a mesma Assembleia que, alguns dias depois, aprovou uma Lei (n.º 22/2012) que prevê a extinção de 
cerca de 1500 freguesias?”. 
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legislativa em matéria de maus tratos mostra-se, de forma privilegiada, as tendências atuais do 

Direito Penal, nomeadamente de um Direito Penal protetor de vítimas indefesas que se encontram 

numa situação de especial fragilidade devido à sua idade avançada. Porém, não se pode olvidar 

que as pessoas de idade avançada também praticam crimes e na prática são constituídas arguidas. 

Partindo dos objetivos e linhas de atuação recomendadas no Plano de Ação Internacional de 

Madrid sobre o Envelhecimento (UN, 2002) visando assegurar que todas as pessoas possam 

“envelhecer com segurança e dignidade, continuando a participar nas suas sociedades como 

cidadãos com plenos direitos”, a resolução das Nações Unidas apela a “mudanças nas atitudes, 

políticas praticas a todos os níveis e em todos os sectores, para que se possa concretizar o enorme 

potencial do envelhecimento no século XXI” (UN, 2002, § 10). 

Natural se torna, assim, neste contexto, sobre politicas públicas de envelhecimento e 

trajetórias individuais e modelação de itinerários pós-reforma, e à luz do Ano Europeu do 

Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre as Gerações (Decisão n.º 940/2011/EU, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de setembro de 2011), um olhar para esta realidade 

(invisível) que importa não desconhecer, isto é, a realidade das práticas criminosas levadas a cabo 

por agentes de idade provecta, tendo em atenção as suas trajetórias individuais e como a idade 

avançada é representada, ponderada pelos tribunais em sede de doseamento da punição2. Esta 

questão – da punição da pessoa idosa enquanto agente ou autora de crimes – é, sem dúvida, 

melindrosa, como facilmente se alcança. Porém, neste tempo em que vivemos em que a 

esperança média de vida, de forma notória, aumentou (situando-se em Portugal nos 79.5 anos em 

20093) e quando a população idosa preenche percentualmente um espaço cada vez mais 

significativo (população por idade em Portugal em 2009: 1.425.869 na faixa 65-79 anos, e 

475.284 na de 80 e + anos)4, há que colocar em discussão os problemas gerados pela 

possibilidade (indesejável) de que pessoas idosas, sem antecedentes criminais, podem ter que 

enfrentar um processo penal e uma condenação na fase crepuscular da vida. E até porque isso 

resulta da validade da constatação empírica – da jurisprudência consultada.  

                                                 
2 Todos os Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça referenciados estão disponíveis em: http://www.dgsi.pt/. 
3 Fonte: OCDE Health Data 2011.  
4 Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente [População residente (N.º) por Sexo e Grupo etário; 
Anual.  
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 A sociedade tem caminhado e caminha no sentido do desenvolvimento do conceito de 

envelhecimento ativo, procurando que os idosos se movimentem em áreas socialmente positivas. 

De tal modo a prosseguir, usando a expressão utilizada pela Organização Mundial da Saúde, num 

“processo de optimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objectivo 

de maximizar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas”. 

A esta luz, torna-se imperioso tomar consciência deste ângulo (mais sombrio), face a uma 

parte considerável de idosos que cometem crimes, isto é, que também atuam de forma negativa. 

Afigura-se, por isso, de especial importância, avaliar, numa ótica de prevenção, em que termos e 

com que configurações surgem estes incidentes criminais. Não nos debruçaremos sobre toda a 

extensa e complexa problemática que encerra esta criminalidade, mas somente identificar alguns 

aspetos das trajetórias individuais, políticas públicas adotadas sobre este coletivo e, por último, 

sobre algumas dificuldades que os tribunais, na procura da decisão justa, enfrentam na 

ponderação do fator da idade (avançada). Sem dúvida que a atenção para esta realidade, ao 

tentarmos perspetivar e refletir sobre a realidade institucional e a prática dos tribunais na punição 

de idosos e a sua racionalidade, porventura acaba por combater a reclusão e isolamento da pessoa 

idosa e favorecendo a sua participação social (envelhecimento ativo). 

 

2) Invisibilidade institucional da problemática 

 

Enunciado o ângulo de visão do tema, deve-se sublinhar, que a identificação dos arguidos 

que podem ser reconduzidos ao conceito de idade avançada ou idade maior encontra-se 

relativamente oculta. A exploração analítica das estatísticas oficiais no domínio da criminalidade, 

que deve constituir a primeira base empírica deste fenómeno que queremos abordar, defronta-se 

com diversas limitações, particularmente sensíveis quando se pretendem identificar os arguidos 

de idade avançada em prisão. Nos estudos sobre a criminalidade registada é frequente utilizarem-

se dados estatísticos da Direção-Geral dos Serviços Prisionais5. Têm a vantagem de atualização 

anual e de especificação dos reclusos segundo o escalão etário, sexo e nacionalidade, mas no que 

respeita ao subgrupo específico de idosos tem uma abrangência muito ampla. A opção do 

                                                 
5 http://www.dgsp.mj.pt/  
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indicador “60 e mais anos” para sinalizar dentro das estatísticas oficiais os reclusos de maior 

idade revela-se insuficiente e excessivamente genérica porque se perde uma parte da informação. 

Face às limitações deste indicador, considera-se que seria mais adequado especificar as diversas 

categorias etárias (de jovens idosos 65 a 74, de 75 a 79, e a dos grandes idosos com 80 anos ou 

mais anos) dentro do contingente de maiores reclusos. Atente-se que para estes efeitos, ainda que 

os 65 anos tendam a ser definidos administrativamente como o momento de entrada na categoria 

de idoso, por ser esta a idade habitual de passagem à reforma, nas estatísticas opta-se por relevar 

a categoria dos 60 anos6.  

Nos dados constantes no Quadro n.º 1– Reclusos existentes em 31 de dezembro de 20117, 

segundo o sexo e os escalões de idade, por países de nacionalidade num total de indivíduos 

reclusos de 12681, 432 registam 60 e mais anos de idade. Relativamente a informações mais 

detalhadas sobre o perfil desta população idosa prisional, apenas identifica dois níveis de dados 

associados a nacionalidade e sexo (372 são homens portugueses, 29 homens estrangeiros, 27 

mulheres portuguesas e 4 mulheres estrangeiras). Apresentando de seguida em relação aos dados 

do total de reclusos estrangeiros (33) as regiões e países de proveniência -estrangeiros: de Países 

de África (8), Países de América do Sul (7), Países de Europa (15) e outros países (3)8.  

O que é bom demonstrativo das fragilidades do tratamento estatístico da criminalidade de 

maiores. Apenas conseguimos saber quantos (idosos/as) há na prisão e o seu estatuto de nacional 

ou estrangeiro mas não qual é a sua concreta faixa etária e outras particularidades (crimes, 

situação preventivo, penas aplicadas, situação imputabilidade ou inimputabilidade, tipos de 

estabelecimento, grau de instrução, situação penal em formação ou actividade, reclusos libertados 

e/ou saídos e motivos, mortes e causas, etc.). 

Ou seja, estas informações (numéricas) são bastante limitadas e desfasadas, não bastam 

para acompanhar e conhecer a realidade prisional e as políticas públicas adotadas. E se em 

                                                 
6 Deve-se, notar que a maioria dos sistemas segue este critério dos 60 anos. Porém, já começam a disponibilizar 
mais dados acerca da população mais idosa. Assim, por exemplo, os dados oferecidos pelo Instituto Nacional de 
Estadística de Espanha, possibilitam aferir resultados desta realidade de forma algo mais fragmentada – de 61 a 70 
anos e de mais de 70 anos. São dados que permitem estabelecer uma imagem mais quantificada e concreta porque 
equacionam ao mesmo tempo os crimes objeto de condenação, http://www.ine.es/jaxi/tabla.do . 
7 Dados constantes do Quadro 414a de 2011 da Direção-Geral dos Serviços Prisionais. 
8 Quadro 417- Reclusos existentes em 31 de Dezembro de 2011, segundo o sexo e os escalões de idade, por países 
da nacionalidade. 
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relação à totalidade da população prisional encarcerada, há uma deficiência significativa na 

produção de dados – restringida ao número de presos - no que tange á situação dos maiores a 

situação é gritante. 

Desta forma, representando em 2011 (3,4%), menos de 5% da população presa, o idoso é 

submetido a uma condição de invisibilidade, condição que intensifica as marcas de desigualdade 

do idoso encarcerado.  

No que se refere à evolução sofrida entre 2010 e 2011, saliente-se a tendência no sentido 

de aumento (de 372 a 432 com mais de 60 anos)9 

 

Quadro 1: Reclusos existentes em 31 de Dezembro de 2011, segundo o escalão etário, 

sexo e nacionalidade 

 

Idade Homens Portg Homens Estrg. Mulheres Port.  Mulheres Estrg 

16-18 49 21 2 1 

19-20 197 79 8 3 

21-24 894 338 29 28 

25-29 1.691 433 76 25 

30-39 3.214 785 166 52 

40-49 2.188 509 164 40 

50-59 990 181 66 20 

Mais de 60 anos 372 29 27 4 

Total (a) 9.595 2.375 538 173 

 

(a) Contabiliza 148 inimputáveis (15 Mulheres e 133 Homens) internados em hospitais e 

clínicas psiquiátricas não prisionais. 

 

                                                 
9 Dados constantes do Quadro 414a de 2010 da Direção-Geral dos Serviços Prisionais. 
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Quadro 2: Reclusos existentes em 31 de Dezembro de 2010, segundo o escalão etário, 

sexo e nacionalidade 

 

Idade Homens Portg Homens 

Estrang. 

Mulheres Port. Mulheres Estrg 

16-18 58 29 ---- 1 

19-20 177 56 5 4 

21-24 833 288 24 14 

25-29 1.520 411 69 29 

30-39 2.962 763 139 53 

40-49 2.003 496 134 53 

50-59 895 149 61 19 

Mais de 60 anos 318 28 25 1 

Total (a) 8.776 2.220 457 170 

 

(a) Contabiliza 145 inimputáveis (15 Mulheres e 130 Homens) internados em hospitais e 

clínicas psiquiátricas não prisionais 

 

O aumento tem dominado a medição de reclusos maiores existentes entre 1995 e 2000, 

saliente-se a tendência no sentido de aumento (de 280 a 342). Aumento também significativo 

ocorreu no ano 2006 (total de 12.636 reclusos -com 60 e mais anos constam 446)10. 

No entanto, comparando os dados de 200611 (446) com os de 2011 (432), percebe-se que 

a taxa de encarceramento de idosos, mesmo com as alterações significativas que ocorreram na 

sociedade que levaram ao aumento da esperança média de vida, não tem vindo a aumentar. O que 

constitui, sem dúvida, um dado muito positivo.  

 

                                                 
10 Reclusos existentes em 31 de Dezembro de 2000, por escalões etários, Direção-Geral dos Serviços Prisionais. 
11 Reclusos existentes em 31 de Dezembro de 2006, por escalões etários, Direção-Geral dos Serviços Prisionais. 
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Quadro 3 

 

 

Quadro 4 

 

 

 

3) Crimes praticados por arguidos (condenados) de avançada idade  

 

Como já se afirmou, perante a ausência de dados e estudos sociológicos e jurídicos sobre 

esta realidade, no que respeita ao perfil dos crimes praticados e caracterização do arguido de 
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idade avançada recluso em Portugal é importante analisar a jurisprudência portuguesa disponível 

ao público.  

A partir daqui, uma das interrogações que se tem de esboçar é a de quais são os crimes 

cometidos por idosos. O que supõe um trabalho de verificação empírica.  

Genericamente, entre a diversidade de atividades criminosas que à partida podem ser tidas 

como praticáveis podem contar-se todo o tipo de comportamentos. É certo que haverá alguns 

crimes insuscetíveis de serem praticados, pois as condições funcionais (físicas ou psíquicas) 

traduzirão, naturalmente, algumas limitações. Porém, tendo em conta os comportamentos 

penalmente ilícitos “retratados” nas decisões judiciais da última década depara-se com uma série 

de casos-tipo suscetíveis de poderem ser reconduzidos a esta faixa etária. Sem se ter a pretensão 

de uma identificação exaustiva, os comportamentos com maior expressão são os de caráter 

violento (crime de homicídio e de ofensas á integridade física) por si só, idóneos a refletir-se de 

forma negativa sobre a vida, saúde física ou psíquica das vítimas, muitas vezes, também pessoas 

idosas. Também hipóteses de violência nas mulheres ou companheiras que resultam em 

homicídio (simples ou qualificado). Também merece destaque a prática de crimes sexuais contra 

menores. De forma mais esporádica aparece o crime de tráfico de drogas, crimes contra o 

património ou rodoviários. 

Os dados encontrados na jurisprudência permitiram-nos uma reflexão imprescindível 

sobre a verdadeira dimensão desta realidade. Em Portugal, o conhecimento estatisticamente 

fundamentado encontra-se de facto muito longe para promover necessariamente uma maior 

visibilidade/percepção e compreensão desta criminalidade que envolve pessoas maiores. Neste 

contexto, importa ter consciência do potencial de conhecimento que poderá advir deste 

instrumento não só do quantitativo da população maior condenada, mas também da 

caracterização das situações. Os dados estatísticos deverão proporcionar e dinamizar um 

conhecimento adequado destas situações, para promover distintos níveis de abordagem e de 

intervenção social neste domínio. Parece imprescindível reconhecer a inadequação deste 

indicador oficial (“dos 60 e mais anos”) para observar esta realidade, que constitui um problema 

social. Esta realidade deve ser encarada e caracterizada tendo em conta o perfil diferenciado e a 

heterogeneidade da população idosa. A in/visibilidade desta realidade e o formato que assume 
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nos dados oficiais são inseparáveis da forma como determinados problemas sociais se 

configuram/transformam ou não em problemas públicos. Ou seja, uma maior transparência das 

estatísticas em relação as pessoas maiores parece pressupor optar por determinadas soluções e 

respostas de intervenção pública e social neste domínio. 

 

A este título são ilustrativos as variáveis delineadas na estatística de condenados de 2011 

em Espanha12 que abrangem também a população maior (crimes, penas, etc.).  

 

De acordo com os dados disponibilizados de 2011 pelo Instituto Nacional de Estadística 

de Espanha, segundo o tipo de crime e idade do infrator: 

                                                 
12  http://www.ine.es/jaxi/tabla.do . 
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4) Trajetórias individuais 

 

Os dados que chegam do Japão são aterradores. Estudos disponíveis sobre a realidade 

japonesa, uma das sociedades mais longevas do planeta, circunscrita à criminalidade de idosos, 
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apontam para uma maior prevalência de arguidos maiores sem trajetória criminal13. De facto, 

segundo o último Relatório policial Anual sobre delinquência, as estatísticas mostram que um de 

cada quatro detidos por crimes contra a propriedade era maior de 65 anos. De acordo com a 

explicação das autoridades policiais, o envelhecimento da população não é a causa, mas a 

mudança registada na sociedade nipónica, mais individualista e dura. Este Relatório, baseado em 

dados empíricos policiais atesta que a maioria tinha praticado crimes bagatelares (roubo de 

cosméticos e alimentos de valor inferior a quarenta e cinco euros) e que apenas pretendiam obter 

uma punição como uma oportunidade para alterar o seu (difícil) padrão de vida de isolamento e 

precárias condições de vida. Um relance para esta dura realidade, neste caso a japonesa, 

interpela-nos a não ficar indiferentes. Parece não haver dúvidas de que a imagem “venerada” da 

pessoa idosa na sociedade nipónica está a ser abandonada. A esta conclusão chega um outro 

estudo policial, um inquérito de 2010, Tóquio, a um coletivo de mil idosos suspeitos de deixar-se 

apanhar em flagrante, alertando que “mais da metade afirmaram que não tinham nada para viver 

e outro 40% que não tinha amigos nem familiares”. 

A este propósito, não será descabido trazer á colação o princípio de mínima intervenção 

penal, pois não é admissível punir com reclusão estes arguidos que desejam a reclusão penal 

como um asilo, como uma “coisa diversa” da resposta sancionatória. A intervenção penal, com as 

suas gravosas consequências não pode ser encarada como uma “solução” do fenómeno do 

envelhecimento isolado e na pobreza.  

Em Portugal, neste contexto, como já foi advertido, perante a insuficiência dos dados 

existentes sobre reclusos idosos, e o facto de ser um tema sobre o qual não há estudos prévios em 

Portugal, torna indispensável olhar para a única fonte de informação empírica mais direta e 

substancial disponível, a jurisprudência, para a compreensão da realidade. É claro que esta 

abordagem jurisprudencial não elimina a necessidade de outras abordagens mais diretas, 

preferencialmente através de inquérito por questionário e/ou entrevista a uma amostra 

representativa deste universo que permita a sua caracterização, punição e condições na prisão. 

                                                 
13 http://www.lavanguardia.com/internacional/20110129/54107299900/la-carcel-ultimo-refugio-de-los-ancianos-
japoneses.html.  
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Na seleção das decisões judiciais de nossa amostra (25 acórdãos) procuramos assegurar, 

na medida do possível, a diversidade de trajetos, perfis e situações sociais. Porém, tanto quanto é 

possível identificar através da jurisprudência superior acessível, verificamos que a totalidade dos 

arguidos são homens.  

O conteúdo factual, constante nos fundamentos de facto, das decisões judiciais fornece 

valiosas pistas para a caracterização dos arguidos de grande idade. Os perfis-tipo de arguidos 

idosos merecem um aprofundamento analítico. Porém, não se pretende fazer aqui essa análise. 

Circunscrever-nos, aos arguidos idosos condenados na última década (tendo em consideração as 

decisões proferidas em fase de recurso), como já foi referido.  

Qual é o seu perfil? A sua trajetória individual? Quais as condições de saúde? 

De acordo com esta abordagem, as suas trajetórias objetivas, constantes na decisão 

judicial no relato fáctico corporizan “quadros sociais de identificação”, conceitos operatórios para 

aferir o seu perfil familiar, educativo, profissional, etc.  

Como nos dão indicações importantes da sua trajetória individual é necessário, para a 

caracterização dos arguidos de idade avançada, olhar também para as referências subjetivas do 

relato judicial quando toma em linha de conta o sentido subjetivo que os indivíduos atribuem ao 

próprio percurso, note-se, assim, que também é considerada uma trajetória subjetiva, isto é, a 

análise também se apoia nos processos identitários individuais do próprio percurso pelo indivíduo 

arguido. Deste modo, este relato (judicial) permite também captar as diversas lógicas (cognitiva, 

afetiva, pessoal e social), que são, ao mesmo tempo, expressões pessoais de “mundos vividos”, 

temporalidades subjetivas, de uma forma identitária. 

Ser idoso/a com sessenta ou mais anos, em 2012, em Portugal, e praticar um crime é fazer 

parte de um segmento específico das estatísticas oficiais. Além de se distinguirem pela idade, é 

claro, trata-se de pessoas que nasceram, cresceram, entraram na vida adulta e, a maioria delas, 

com “uma vida sem mácula” (sem antecedentes criminais).  

Vejamos então o perfil de alguns desses arguidos de idade avançada e dos seus atos, a 

partir das informações e retrato que fornece esta magnífica fonte disponível.  

Na verdade, não obstante, todos crimes traduzirem, naturalmente, um drama (individual e 

social), a situação ganha contornos específicos quando o seu autor é um arguido de idade 
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avançada. Desçamos, assim, á terra com alguns exemplos que evidenciem a problemática e 

situação social de cada idoso, a múltiplos níveis:  

 

1. Assim, no Acórdão do STJ de 14-05-2009 (relator Armindo Monteiro) das alegações 

do arguido recorrente (de 88 anos, condenado a 12 anos de prisão pela Relação por homicídio 

qualificado de um vizinho, de idade também avançada (76 anos), motivado por disputa relativa a 

uma serventia confinante às suas propriedades) resulta que “está muito debilitado, tanto pela 

idade, como pelo suplício passado depois dos factos. Passou uma vida de 84 anos sem mácula, 

mas vê-se agora numa situação deprimente e de que se penitencia....que o crime deve ser 

especialmente atenuado...e em consequência de ter 88 anos ser-lhe dada a possibilidade de viver 

os últimos dias junto dos familiares que bastante o tem ajudado”.  

De acordo com as pistas do factualismo provado, a velhice deste arguido pode ser 

caracterizada como uma velhice pobre – social familiarmente integrada: 

“O arguido agiu de modo livre, voluntário e consciente, com a intenção de tirar a vida ao 

BB, com perfeito conhecimento de que nas zonas do corpo do BB que quis atingir e atingiu se 

alojam órgãos essenciais à vida. O arguido actuou consciente da natureza e características do 

pau e da forquilha que utilizou e das lesões mortais que com eles podia causar nessas zonas do 

corpo. Sabia que a sua conduta era proibida por lei. 

Mais se provou que o arguido recebe de reforma 350€ por mês.  

Vive na companhia da mulher. Tem cinco filhos todos a viverem em economias 

independentes. Deu casa aos filhos . O arguido nunca frequentou a escolaridade não sabendo ler 

nem escrever no entanto este facto não impediu o arguido de se integrar profissional e 

socialmente, apresentando um percurso de estabilidade laboral como operário em fábricas de 

curtumes; paralelamente à actividade profissional referida manteve sempre ocupação em 

trabalhos rurais de auto subsistência.  

Apresenta-se como uma pessoa idosa, com bastantes fragilidades físicas e emocionais. É 

uma pessoa integrada no meio onde reside, sendo tida como pessoa trabalhadora e apontados 

como os únicos problemas de relacionamento os mantidos com a vítima. 
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O arguido parece viver uma grande perturbação emocional, com forte ansiedade e 

sintomas depressivos , sem que contudo apresente uma perda da noção da realidade.  

Apesar de apresentar recursos afectivos, trata-se de uma pessoa que apresenta alguma 

vulnerabilidade face a situações de maior stress e principalmente ao nível das relações 

interpessoais, onde pode tornar -se uma pessoa menos tolerante, com dificuldade de resistência 

à frustração.  

...Na história do arguido são de realçar factores como a origem num meio familiar 

numeroso, uma infância marcada por algumas dificuldades económicas, ausência de 

escolarização e iniciação precoce no mundo do trabalho.  

O arguido apresenta actualmente sinais de fragilidade emocional com algumas 

perturbações ao nível da ansiedade e humor depressivo, decorrente de toda a situação que 

envolve o processo judicial, mas também pelo afastamento do seu meio de residência e pela 

debilidade da sua saúde em geral.  

Do RC do arguido nada consta”.  

 

2. O arguido entendia que a sua idade de 72 anos e a sua primariedade, fazem esbater as 

necessidades de prevenção, necessidades que no caso são, ao seu ver, praticamente nulas, ”tanto 

mais que se encontra combalido na sua saúde, sendo de prever que irá a falecer em clausura”, 

razão pela qual entende que não deve ser condenado em pena conjunta superior a 10 anos de 

prisão. Em abono da sua posição esgrime que “é bem conceituado no meio social em que se 

insere e é considerado pessoa de bem e prestável” e que “no estabelecimento prisional onde 

esteve preso preventivamente comportou-se de forma positiva, denotando algumas fragilidades 

psicológicas, sendo que ali sofreu em 2010 um acidente vascular cerebral”. 

Porém, o Alto Tribunal, no Ac. STJ de 7-09-2011 (Relator Oliveira Mendes) afasta 

liminarmente a aplicação do instituto da atenuação especial da pena requerida pelo arguido, tendo 

presente a gravidade dos factos (por desentendimentos resultantes de barulho a altas horas de 

noite, atingiu vizinha e inquilina, que encontrava-se grávida, com um disparo e uma facada, e 

simultaneamente, tirou a vida ao companheiro desta) acaba por fixar a pena conjunta (por um 

homicídio tentado e outro consumado) em 17 anos de prisão. 
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 Embora os seus rendimentos sejam mais altos, as condições sócio-económicas são baixas. 

E o grau de sociabilidade também é restrito. É casado e bem conceituado no meio. Também é 

uma pessoa afetada por doenças. Como se percebe pelas suas alegações, apesar de ser mais novo 

que o anterior, quanto ao futuro está mais desanimado. A razão é a prisão: “sendo de prever que 

irá a falecer em clausura”.  

Neste caso: 

O arguido, presentemente com 72 anos de idade, concluiu em idade própria a 4ª classe e 

desde logo começou a trabalhar, o que sempre foi fazendo regularmente, exercendo várias 

profissões ao longo da vida.  

É casado, vivendo actualmente dos rendimentos proporcionados pelo arrendamento de 

imóveis, designadamente um apartamento arrendado por € 450 mensais, e de uma pensão de 

reforma no valor de € 240 por mês.  

É bem conceituado no meio social em que se insere, sendo considerado uma pessoa de 

bem e prestável. 

Detido em prisão preventiva desde 10-08-2009, o arguido vem apresentando um percurso 

positivo no estabelecimento prisional. Denota algumas fragilidades em termos psicológicos, 

designadamente episódios depressivos de gravidade ligeira.  

Ao arguido não são conhecidos outros processos pendentes e do seu certificado de 

registo criminal nada consta». 

 

3. A mesma ideia de morte na prisão está presente no singular caso do Ac. do STJ de 9-

02-2012 (Relator Armindo Monteiro) em que o arguido (americano, de 70 anos e condenado a 9 

anos de prisão e 6 meses de prisão por tráfico de drogas) alega que a circunstância de “ter 

completado recentemente 70 anos, considerando a idade média da vida do Homem – 73-75 anos 

- significaria que o arguido permaneceria até morrer numa jaula fria e húmida de 5m2...”, isto é, 

a sua condenação uma pena de morte, pelo que peticiona uma atenuação da pena. O tribunal 

manteve a pena aplicada depois do confrontar, concretamente, as virtualidades do comportamento 

criminoso (o seu “arrojo e audácia”) que “cruzando, ao comando de uma embarcação, o 

Atlântico, em época de risco, exigindo mais redobrado esforço aquele transporte”, vem a 



Reflexões para desenvolver um Direito penal de maiores 
 

 

JULGAR on line - 2012 

17 

concluir que “se mantém em perfeitas condições físicas e mentais para suportar o cumprimento 

da pena a aplicar-lhe, não obstante ter completado os 70 anos escassos meses atrás, não se 

podendo, de resto, fazer corresponder a essa idade a decrepitude de outros escalões etários mais 

avançados de velhice”. Merece inteira sintonia este entendimento, pois a idade cronológica, por 

exemplo, de 70 anos “per se” não é razão válida para a atenuação da pena, sob pena de meter 

todos os arguidos de 70 no “mesmo saco”. Porém, na decisão de não atenuação também pesou 

muito a circunstância de se estar perante o chamado “flagelo humano do tráfico de droga”.  

Porém, na condição social deste arguido há um salto qualitativo na condição social, e essa 

condição social melhor favorece que o envelhecimento seja ativo. O arguido (estrangeiro) mostra 

uma velhice confortável e socialmente ativa, com qualificações de ensino superior, origens 

sociais mais favorecidas. Há família presente e disponível (e também renovada por via de um 

terceiro casamento) e um mundo social, de atividades e sociabilidades, para além dela. E há, é 

claro, boas condições de saúde. Contudo, apresentava registo criminal. Diz-se: 

“O arguido AA é reformado da Força Aérea Americana e tem residência em ... Espanha. 

Este arguido possui diversas contas bancárias, de natureza «poupança» onde efectuou diversos 

depósitos em numerário.  

Esta abertura de contas bancárias e depósitos em numerário coincidiu com o período em 

que o arguido realizou viagens transatlânticas entre portos situados no continente Americano e a 

Europa...Das diversas contas que este arguido possui activas, foram feitos múltiplos depósitos 

em numerário. 

O arguido AA é proprietário de 95% de três imóveis.... Este arguido possui ainda em seu 

nome uma viatura marca Audi, modelo A4, de matrícula .... 

O arguido BB, não exercia qualquer actividade remunerada, encontrando-se, à data dos 

factos, desempregado. 

O arguido AA foi detido em 22-11-1991, nos Estados Unidos da América, sendo-lhe 

imputada a prática de importação de marijuana e foi condenado em 11-05-1992, sendo essa 

condenação na pena de 97 meses de prisão (08 anos e 01 mês) e em multa. 

 No dia em que prestou declarações na qualidade processual de arguido, AA, quando 

questionado sobre os seus antecedentes criminais, afirmou «há uns 20 anos no Estado da 
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Virgínia porque ajudou a descarregar marijuana tendo sido detido e condenado a 03 anos de 

prisão».  

O arguido AA é licenciado em Economia. Ingressou na carreira militar com 21 anos, no 

ramo da Força Aérea, trabalhando 20 anos nessa área. 

...Após a reforma estabeleceu-se como empresário. Em Setembro de 2007, o arguido AA 

estabeleceu um "contrato de associação" para exploração comercial de desenvolvimento de 

projectos relacionados com a aplicação de impermeabilizantes, comercialização de 

equipamentos de perfuração petrolífera, representação de empresas dentro do território da 

Venezuela... 

Em Maio de 2010, o arguido recebeu 31.933,02 dólares americanos da herança de sua 

mãe. Ao nível pessoal estabeleceu três relações maritais, a última das quais com uma cidadã 

Venezuelana. Teve três filhos, confrontando-se aos 55 anos com o falecimento do filho mais 

velho. A mais nova tem 20 anos.  

Vem viajando, nomeadamente por mar, por vários países da América e da Europa, 

nomeadamente tripulando ou comandando embarcações. Reside em Barcelona com a actual 

companheira, a qual já o visitou em contexto prisional pelo menos por quatro vezes”. 

 

4. Tirando a diferença de origens sociais e de experiencias profissionais, o caso do 

Acórdão do STJ de 23-11-2011, Relator Santos Carvalho, tem muito em comum com o anterior: 

sobre tráfico de drogas e um arguido de jovem idade avançada. O discurso do arguido acentua a 

“idade actual do arguido (60 anos) e o facto de ter mantido durante muitos anos um 

comportamento socialmente adequado, só quebrado por vicissitudes económicas”. O tribunal 

mostra alguma flexibilidade ao suavizar o alcance da pena (passando de 6 para 5 anos de prisão 

efectiva). Embora o arguido tinha pugnado pela atenuação e suspensão da execução da pena de 

prisão, uma vez que “a manutenção do arguido num estabelecimento prisional por longos 6 anos 

poderá inviabilizar a sua reinserção social além de contribuir para a sua exclusão social dado 

que irá ter problemas acrescidos em integrar-se no mundo laboral quando tiver mais de 65 

anos”. Neste caso: 
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O arguido ... nasceu em Cabo Verde, no seio de uma família de características rurais e 

que se dedicava à agricultura e criação de animais e onde pelas dificuldades económicas só 

frequentou a 1ª classe. Em 1973 imigrou para Portugal, onde tinha família e alguns 

conhecimentos, tendo passado a desenvolver actividade na área da construção civil em várias 

localidades e empregadores, em função das ofertas de trabalho existentes. Entretanto deslocou-

se para a Região e veio a casar, fixando-se na zona do..., onde viveu com a mulher e os filhos, 

actualmente com 23 e 22 anos de idade, tendo o casamento terminado em 2009, com o divórcio. 

Viveu sempre em casa dos sogros e apesar de ter iniciado a construção de uma moradia, não 

veio a conclui-la. 

 Em termos laborais, apresentou uma mobilidade ascendente, vindo na altura de maior 

volume de construção na Região a possuir uma firma, juntamente com o cônjuge, tendo 

desenvolvido obras de dimensão apreciável e tido muitos trabalhadores ao seu encargo. Nessa 

altura a situação económica era favorecida o que permitiu a aquisição de alguns bens, 

designadamente viaturas automóveis de marcas socialmente reconhecidas. O decréscimo das 

solicitações, associado ao não pagamento de algumas obras, terá contribuído para o 

desmoronamento da firma e para uma série de problemas, designadamente no Tribunal de 

Trabalho, por incumprimentos da legislação laboral. Terá também dívidas às Finanças que não 

liquidou e foi sujeito a penhoras. Em 2006 cessou a actividade da empresa e passou a trabalhar 

como assalariado para outras sociedades de construção civil. 

No meio social onde residiu cerca de 20 anos, é visto como um indivíduo que não 

suscitava problemas e era conhecida a sua actividade no ramo da construção civil, existindo 

mesmo a percepção de que este estaria fora da Região. Vive o presente processo com alguma 

apreensão, ainda que o seu discurso seja tranquilo, procurando transmitir uma imagem de não 

envolvimento em actividades de tráfico de estupefacientes, circunscrevendo a sua ligação às 

drogas, ao consumo ocasional de cocaína. 

 Já recebeu visita da filha no estabelecimento prisional, mas o seu discurso revela algum 

desconhecimento da situação de vida dos descendentes. Caso seja condenado em pena de prisão, 

parece acreditar nos seus recursos pessoais para registar uma boa adaptação à realidade 
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prisional, ainda que as suas expectativas sejam as de regressar ao seu país de origem, onde 

refere ter oportunidade de trabalho”. 

 

5. Na perseguição dos crimes sexuais contra menores também pesa muito a bandeira da 

retribuição e prevenção geral. Num caso grave de abuso sexual e violação de menores, disse-se 

no Ac. STJ, de 17-03-2005 (Relator Simas Santos) ao referir-se ao conteúdo da decisão recorrida: 

“Reprovável, a todos os títulos, conduta como aquela que foi imputada ao recorrente, sendo que 

o mesmo, por ter a idade que tem, mais lhe era imposto moderar os seus instintos, e não 

adulterar o comum sentimento de que é à sombra dos idosos que mais protegidas se sentem as 

crianças”.  

Após de estas particulares considerações e nuances sobre o crime quando praticado por 

arguido de idade avançada, ao apreciar-se sobre a pena aplicável acrescenta-se que o arguido (de 

78 anos) ”aliciou-os, primeiro, para os trair, depois, condenando-os a um trauma que há de 

perdurar ao longo de todas as suas vidas, e que para alguns deles, se não mesmo para todos, 

constituirá uma pena mais bem pesada que aquela que foi imposta ao recorrente. Que 

vergonhoso comportamento!”. Daí, que no texto do acórdão recorrido e no encadeamento do 

anterior, ainda se diga que “por isso, os vinte anos de prisão a que foi condenado, antes as 

respectivas penas parcelares, não podem merecer reparo. Aqui, o crime acabou por compensar”. 

Porém, apesar do peso exercido pela culpa/retribuição, o STJ teve alguma flexibilidade (baixou a 

pena única de 20 anos de prisão para 16 anos e 6 meses de prisão), atendendo à sua debilidade 

física e à sua esperança de vida.  

Este arguido se lamenta que é viúvo e que à data da sua detenção vivia sozinho. Porém, o 

Supremo Tribunal, na sentença proferida nesse caso, responde a esse argumento de isolamento 

dizendo que “com efeito, é agora viúvo, mas à data da maioria, senão da totalidade, dos factos 

não o era. Depois não tenta sequer relacionar essa circunstância e o viver sozinho à data da sua 

detenção com a diminuição da culpa ou da ilicitude, ou ainda da necessidade da pena”. 

Afirmando, ainda que a primariedade é um dever do cidadão, que deve, não obstante, ser 

valorizada na determinação da medida concreta da pena, mas que, por si só, não atenua 

especialmente a pena.  
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6. Relativamente a matéria de facto provada no Acórdão do STJ de 30-11-2011 (Relator 

Raul Borges) o que ressalta é uma situação em que se está perante factos graves (o cometimento 

de 2 crimes de homicídio – um tentado e outro consumado - de duas pessoas jovens).  

O arguido (de 73 anos) não era o único homem com quem a vítima se relacionava. O 

arguido veio a criar uma dependência afetiva em relação àquela, um entendimento sexual que 

durou de 2002 a 2009, a quem dava praticamente todo o seu dinheiro, o que gerava problemas 

com os filhos, tudo num quadro em que o arguido acalentava a esperança de um dia ainda poder 

merecer a sua atenção exclusiva. Trata-se de uma velhice claramente isolada. O Tribunal assenta 

que: 

“O arguido, solitário, carente, sem o apoio dos filhos, com a idade que tinha, procurou 

arrimo e conforto, mas tornou-se dependente afectivamente, entregando à vítima quase todo o 

seu rendimento da reforma, sendo-lhe conferida a possibilidade nos últimos tempos de uma vez 

por outra pernoitar na casa da vítima. 

Á data dos factos o arguido encontrava-se reformado, situação em que continua a 

encontrar-se, e aufere, a título de reforma, o montante aludido (.....). 

É analfabeto.  

Antes de reformado trabalhava no corte de madeiras e na agricultura. 

 Desde há 3-4 anos vivia alternadamente ou na sua casa ou na casa da vítima. 

A circunstância do arguido se tornar cada vez mais dependente do relacionamento que 

vinha mantendo com a vítima, levou-o também a contrair dívidas junto de familiares e amigos, 

dando origem ao seu afastamento da família e ao seu isolamento.  

No estabelecimento prisional onde se encontra recluído cumpre as normas e tem um 

comportamento estabilizado, sendo medicado com anti-diabéticos. 

 É visitado pelos seus dois filhos e por um neto, este com mais regularidade do que 

aqueles. 

É reputado por aqueles que o conhecem e que com ele se relacionam como pessoa pacífica, 

respeitadora e trabalhadora. 

Não consta do seu CRC junto aos autos qualquer condenação 
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Quando se iniciou o relacionamento sexual de ambos em 2002, o arguido tinha 64 anos 

de idade e a vítima 24 anos. Evidente é que não estamos perante um casal com uma comunhão 

de vida, assente em bases que vão para além do trato sexual, com projectos, anseios, projecções 

de realizações numa vida futura”. 

 

7. Os factos provados no Ac. do STJ de 27-05-2010 (Relator Maia Costa) mostram um 

caso de homicídio da companheira, também de grande idade. Os factos provados apresentam uma 

situação de velhice pobre, ausência total de escolaridade, percurso migratório e graves problemas 

de doença. Nas palavras do Acórdão: 

“O arguido (de 79 anos) aufere de reforma mensal o valor de € 350,00/mês, sendo 

agricultor; esteve emigrado em França; tem 5 filhos, não sabendo ler nem escrever; apresenta 

um quadro clínico psiquiátrico de psicose delirante tardia, sem sinais neurológicos significativos 

de demência, sendo considerado imputável com atenuantes. 

De maior relevância são a idade e a doença mental de que sofre (psicose delirante 

tardia), que determinou a diminuição da imputabilidade. Se estas circunstâncias atenuam, em 

alguma medida, a culpa, subsiste, por outra parte, a ilicitude, que é muito elevada.  

Na verdade, a vítima era a companheira do recorrente, vivendo ambos em união de facto 

havia vários anos, sendo a actuação do recorrente particularmente cruel e insensível, sobretudo 

atendendo à idade da vítima (81 anos, mais três que o recorrente) e à sua incapacidade de 

defesa”. 

O arguido é primário, sem antecedentes. Facto com pouco relevo, dado tratar-se de um 

caso de homicídio em que a reiteração não é frequente.  

 

8. Os factos retratados no Ac. de STJ de 7-10 1999 (Relator Oliveira Guimarães) 

mostram, como nos casos anteriores, como são por vezes os mais próximos que causam as 

maiores fatalidades. Assim, o arguido tinha, na altura dos factos, crime de homicídio, 86 anos de 

idade e nenhuma incidência criminal maculava sua vida, não obstante tal provecta idade.  

“Estamos consequentemente, em presença de um delinquente ocasional - tardiamente 

ocasional - que cedeu a uma solicitação criminosa no trajecto terminal da sua existência. 
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É facto que bem pode acontecer em tipos delituosos como o que está em causa, para mais não se 

desconhecendo que os conflitos interiores podem subitamente vir à superfície, através de 

descargas emocionais violentas”. 

Se esta afirmação parece pacífica, já não o é a afirmação seguinte referida no Acórdão: “a 

idade avançada ajuda ao alimentar de suposições erradas e a um menor discernimento na 

disciplina volitiva. Tais matrizes depreendem-se, sem esforço, da matéria de facto dada como 

provada: não justificam a acção mas de algum modo explicam o impulso que a ela conduziu”.  

A factualidade certificada pelo Coletivo: 

“No dia 6 de Julho de 1998, pelas 9 horas e 45 minutos, na residência do casal, 

...Alcobaça, o arguido envolveu-se em discussão com sua mulher, B com quem se encontrava 

casado há mais de 40 anos, discussão que ocorreu por o arguido suspeitar que ela lhe seria 

infiel e que o andaria a envenenar; 

Na sequência dessa discussão o arguido que tinha consigo a arma descrita e examinada 

... pistola semi-automática, de calibre 6,35 milímetros,...efectuou com a mesma um disparo na 

direcção da ofendida, a cerca de 2 metros deste e quando ela se encontrava de costas para si, 

tendo o respectivo projéctil atingido aquela no terço superior do hemitórax esquerdo, 

provocando-lhe as lesões descritas...que foram causa directa e necessária da sua morte; 

...O arguido agiu de forma livre, voluntária e consciente; 

O arguido foi industrial e comerciante antes de reformado; 

Durante a vida de casado com a falecida B, o arguido manteve sempre com ela uma 

relação marcada pelos seus ciúmes em resultado da mulher ser mais nova; 

Esta situação agravou-se com a idade e com o facto da mulher se recusar a manter com o 

arguido, nos últimos 5 a 10 anos, nomeadamente, uma relação mais próxima em termos físicos; 

O arguido vivia com a mulher na mesma casa mas em camas separadas e era o Centro 

Social de ...quem lhe levava, a ele, as refeições diárias; 

As suspeitas de infidelidade e envenenamento que o arguido alimentava de sua mulher 

eram, em absoluto, infundadas e resultavam dos ciúmes acumulados pelo arguido; 

O arguido chegou a falar das suas suspeitas a um dos filhos do casal que lhe fez ver, na 

altura, o infundado dessas suspeitas; 
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O arguido era conhecido pelos elementos da sua família como pessoa que se tinha em 

boa conta a si próprio, vaidoso e temperamentalmente explosivo; 

A vítima mantinha com o arguido uma relação de tensão, respondendo, por vezes, às 

provocações que eram feitas por aquele, com rispidez verbal, não negando as suspeitas que 

aquele dizia ter e revelando falta de paciência para lidar com a situação que considerava injusta 

e absurda”. 

Temos, assim, um caso de velhice com escassez de laços familiares, de rutura e processo 

gradual de perda de laços, agravados alegadamente devido à infidelidade da mulher e recusa de 

relações sexuais e ainda pelos problemas complementares de temperamento do arguido. O que 

torna a velhice do arguido socialmente excluída. 

 

9. O Ac. STJ de 7-12-2006 (Relator Pereira Madeira) retrata um caso de um arguido de 82 

anos condenado a pena de 7 anos de prisão por um crime de homicídio de um vizinho, motivado 

por um uma discussão de taberna, e executado de forma violenta com o chapéu de chuva que 

portava. 

O que distingue este arguido dos anteriores é, fundamentalmente, que tem um 

enquadramento familiar estável, é apoiado pelos filhos, que respondem às suas necessidades 

económicas e materiais, cuidam dele no quotidiano, mesmo que a troco dos rendimentos que 

aufere. Aqui não houve ruturas familiares, os laços com a família perduram e funcionam como 

rede protetora, apesar de os filhos estar dispersos (emigrados). O próprio arguido teve um trajeto 

migratório e um nível muito baixo de capital escolar. Mas, além de ser uma velhice familiarmente 

enquadrada, é uma velhice socialmente enquadrada (é bem considerado no meio em que reside e 

já em adulto frequentou a 3.ª classe).  

Identifica-se, assim, o arguido: 

“Não consta que o arguido tenha antecedentes criminais. 

O arguido, com a ajuda dos filhos, pagou uma indemnização ao filho e netos da vítima, a 

fim de não ser mais incomodado pelo filho de BB. 

Tem 9 filhos, alguns emigrados em França, onde o arguido igualmente viveu. 

Actualmente 



Reflexões para desenvolver um Direito penal de maiores 
 

 

JULGAR on line - 2012 

25 

vive com uma filha, a quem entrega a sua reforma, único rendimento que aufere. 

Frequentou a 3ª classe na escola nocturna, já em adulto. 

É bem considerado no meio onde reside, sendo pessoa educada, pacífica e trabalhadora. 

Sempre se deu bem com a vítima”. 

 

10. O arguido de 72 anos foi condenado, na primeira instância, a pena de doze meses de 

prisão, suspensa na sua execução, pelo crime de maus tratos a cônjuge. Porém, no período de 

suspensão, cometeu o mesmo tipo legal de crime. O que implicou despacho de revogação da 

suspensão e o cumprimento da prisão efetiva. Mas, o Acórdão de STJ de 21-11-2007 entendeu 

que  

Vistas as coisas por um prisma formalista, é evidente que a suspensão da execução da 

pena deve ser revogada já que o arguido, por si só, não consegue evitar agredir sua esposa. 

Ou seja, carece de auxílio para a reinserção social. 

Só que, tal como se refere no relatório social, por um lado, “o arguido não apresenta 

suficientes condições pessoais para alterar o quadro de instabilidade afectivo-relacional, que 

vem marcando o quotidiano familiar de há já longos anos a esta parte, nem as competências 

educacionais e socioculturais de que dispõe, são de molde a facilitar um comportamento de 

mudança no sentido do respeito no trato para com a mulher, que ele como coisa sua”. 

E, por outro, “necessita de supervisão/acompanhamento médico e psicológico, 

potenciado pela recentemente condenação em medida probatória, complementada, agora, por 

uma advertência formal”. O que vale por dizer que o arguido, se não for tratado médica e 

psicologicamente, jamais conseguirá evitar maltratar a esposa. 

Mesmo cumprindo pena de prisão, com todas as consequências estigmatizantes 

conhecidas, especialmente para quem já tem mais de 70 anos e nunca teve contacto com os 

organismos formais de controlo e reacção. O cumprimento da pena de prisão, por si só, não 

resolveria em definitivo a atitude agressiva do arguido para com a esposa. Em juízo de prognose 

antecipado, a fazer fé na personalidade do arguido, que nos é relatada, pode até afirmar-se que 

tal atitude agressiva se viria a agravar.  
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A lei permite hoje – art.º 52º, n.º 2 do C. Penal – que, antes da revogação da suspensão 

da pena, se imponham ao condenado regras de conduta. In casu, fazer interiorizar ao arguido 

que não pode maltratar mais a esposa. O que apenas se consegue afastando-o do ambiente 

familiar. E ainda sujeitando-o a acompanhamento médico e psicológico. 

Com ambas as condutas concorda o arguido, como expressamente o refere nos autos”. 

Assim, o Alto tribunal manteve a suspensão da execução da pena, subordinada ao 

cumprimento das seguintes condições, pelo período da suspensão: 

“1. O arguido deverá, de imediato, deixar o lar conjugal para passar a viver em casa de 

qualquer um dos filhos que indicou ..., ficando proibido de entrar no lar conjugal; 

2. Deverá submeter-se a acompanhamento médico e psicológico, de acordo com a 

orientação dos serviços de inserção social; 

3. Deverá continuar as consultas no Hospital …”. 

O arguido, ainda, argumentou com alegada violação dos deveres conjugais  

“que o motivo das agressões e insultos que dirige à sua esposa tem na sua base pedidos 

que esta lhe faz no sentido de a ajudar nas tarefas domésticas inerentes a qualquer agregado 

familiar. Por ora, como não consegue ajudar nas aludidas tarefas, e como tem um problema de 

nervos, tem as condutas supra referidas. 

Acrescentou que frequenta, à semana, o centro de dia «C…» dirigindo-se para a 

habitação no final do dia, onde janta, mas nem sempre, uma vez que a sua mulher nem sempre 

lhe confecciona as refeições. 

Acrescentou que tem quatro filhos, não tendo qualquer ajuda de nenhum deles. 

 Esclareceu também que aufere uma pensão de 565,00 €, entregando 350,00 € à sua 

esposa. 

Concluiu, esclarecendo que não tem qualquer problema relativo ao consumo excessivo de 

álcool, que continua a viver com a sua mulher uma vez que não tem sítio para onde ir e que 

estaria disponível para ir para uma instituição de forma a ausentar-se definitivamente da 

habitação da sua mulher, designadamente a associação acima referida. 
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Foi solicitada a realização de inquérito social, do qual se respiga, no essencial: 

 

“Desde que os filhos deixaram a casa de família, o arguido passou a viver só com a 

mulher, em ambiente de permanente desentendimento, com as naturais perturbações da 

vizinhança e forçando à intervenção dos filhos no sentido de apaziguar os ânimos e proteger a 

mãe, dada a sua saúde débil (diabetes, cardíacos e ósseos). 

Em consequência do mau ambiente familiar, a inserção da família no meio residencial 

tem vindo a apresentar-se fragilizada, sendo que a zona em que se inserem, apresenta, também, 

vários casos de famílias disfuncionais. Nessa conformidade, as manifestações de solidariedade 

foram esfriando e presentemente são praticamente nulas, embora se manifeste publicamente 

animosidade face ao uso, pelo arguido, de linguagem de baixo nível e ofensiva da honra e do 

bom nome da mulher. 

...Na expectativa de fazer diminuir os níveis de conflito familiar e por alternativa ao 

acompanhamento dos serviços de geriatria onde esteve integrado, o arguido foi encaminhado 

para frequência do Centro de Dia da C………., próximo da residência, onde permanece entre as 

9 e as 17 horas, de 2ª a 6ª feira e onde, segundo a técnica de serviço social da instituição, tem 

um comportamento colaborativo e de respeito pelas normas internas. 

Consciente da avançada idade do arguido e da mulher, bem como das limitações de 

saúde e autonomia de ambos, foi intentado por aquela Associação, um plano de apoio 

domiciliário, materializado no fornecimento de alimentação e disponibilidade para tratamento 

de roupas de ambos, o que foi prontamente recusado pela mulher do arguido, provavelmente 

devido a sentimento de vergonha ou por simples recusa, mas que tem vindo a servir de 

argumento de conflito entre o casal, já que ele impõe urgência no tratamento das suas roupas e a 

mulher remete para a desnecessidade do uso permanente dos electrodomésticos, pelo mero 

capricho do arguido. As questões monetárias e os expedientes amorosos do arguido, funcionam 

igualmente como armas de arremesso nas convulsões familiares. 

As condenações não parecem ter surtido quaisquer efeitos na alteração da conduta do 

arguido, uma vez que no seu entendimento o insulto não representa uma atitude muito grave, 

dado tratar-se de uma «reacção de nervos» provocada pelos comportamentos da mulher, a qual 
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não lhe trata das coisas da casa a tempo e fecha o acesso a algumas divisões e móveis da casa. 

Por outro lado, reafirma que não lhe bate, deixou de beber álcool, passa o dia fora de casa e 

quer ter sossego, mas ela não deixa. 

A atitude desculpabilizante do arguido, embora demonstre alguma consciência dos 

limites impostos pelas medidas sancionatórias a que foi condenado, inserem-se, porventura, num 

quadro mental degradado pelas insuficiências culturais e pela idade e ainda interpretado 

segundo um referencial assente em modelos de organização familiar retrógrados e intolerantes 

perante insubmissão da mulher. Esta, por sua vez, demonstra alguma acomodação ao estatuto de 

vítima e privilegia a permanência na casa de família, relativamente às soluções alternativas que 

lhe são apresentadas pelos filhos e pelas instituições de contacto” (realce nossos). 

O arguido entendeu ainda dever pronunciar-se por escrito, o que fez da forma seguinte: 

“Encontra-se o Arguido na eminência da aplicação de uma pena de prisão efectiva. 

Manifestou o Arguido, na audiência de Audição de Arguido do passado dia 13/06/2007, a 

sua disponibilidade e resignação para o seu internamento a tempo inteiro e de modo definitivo 

num lar de terceira idade, de molde a evitar ao mínimo os contactos com a sua esposa, ofendida 

nos presentes autos; 

Todavia, e apesar dos esforços da Assistente Social..., não é de todo viável o ingresso de 

imediato do Arguido num Lar de idosos; 

No entanto coloca-se uma outra solução que passaria pela mudança de residência do 

Arguido. Assim, e porque três dos filhos do Arguido mostraram inteira disponibilidade para o 

receber em sua casa, durante períodos alternados, parece-nos ser razoável esta solução de modo 

a evitar a prisão efectiva de um idoso de 72 anos de idade. 

Acresce que só com uma medida deste tipo, e pela análise do relatório social junto aos 

autos ..., poderá o Arguido ter um acompanhamento médico e psicológico digno e adequado à 

sua idade e condição. 

Todavia, e caso o Tribunal não entenda esta como a melhor solução para um problema 

eminente - o de submeter uma pessoa idosa e com problemas de saúde graves (nomeadamente ao 

nível vascular e circulatório) ao meio prisional, com as consequências a ele inerentes - requer-se 
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que diligencie o Tribunal no sentido de institucionalizar o Arguido num Lar de Idosos onde ele 

possa ter a suficiente qualidade de vida adequada à sua idade e necessidades de saúde”. 

 

Outro aspecto que interessa realçar e que se faz sentir neste domínio é a especificidade da 

velhice vivida no feminino. O caso mostra que as idosas são mais vulneráveis em termos de 

rendimentos e se encarregam de uma parte importante das tarefas de casa. Transparece aqui uma 

convicção dominante de que o governo da casa corresponde ao sexo feminino. E com o avançar 

dos anos e a perda da capacidade física, essa actividade se vai reduzindo e estas mulheres que 

sempre foram cuidadoras, são menosprezadas. Este caso mostra também que sem o apoio 

institucional (centros de dia, lares, etc.) a sua situação seria ainda mais vulnerável.  

Perante estes dez casos, não restam dúvidas de que os caminhos que conduziram estes 

homens ao crime na velhice foram diferentes em muitas coisas (a natureza do crime e 

motivações). Mas há um ponto de semelhança fundamental na maioria das histórias. Quase todos 

são primários e a punição, a privação de liberdade é sentida como uma consequência muito 

pesada nas suas vidas a vários níveis (saúde, rutura de laços familiares e sociais, etc).  

Esta é uma face institucional pouco conhecida, que requer investigação empírica direta, 

até pela insuficiência dos dados oficiais. Interessante estudo – que deveria ser levado a cabo em 

Portugal- foi recentemente levado a cabo pela Secretaria General de Instituciones Penitenciarias 

em Espanha o qual consistiu em uma análise da pessoa idosa no meio penitenciário, abrangendo 

aspetos estatísticos, jurídicos, qualidade de vida dos idosos na prisão e o seu perfil criminológico 

e sanitário14. 

 

5) O quadro legal 

 

De igual modo, no contexto de quaisquer políticas públicas e sociais que sejam 

implementadas, torna-se importante, neste contexto, desvendar alguns outros aspetos, 

                                                 
14 Análisis de la Ancianidad en el Medio Penitenciario, coord..Concepción Yagüe Olmos, Ministerio del Interior, 
2009. 
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/Ancianidad_Comp
leto_Electronico_1.pdf , acesso em 2011-06.30.  



Elena Burgoa 
 

 

JULGAR on line - 2012 

30 

nomeadamente, como a legislação encara o idoso infrator? Como o juiz procura uma decisão 

justa? Como o juiz condena? 

Quais os avanços em termos de humanização do sistema em relação aos arguidos 

condenados idosos? 

 

a)Inexistência de um regime abrangente e específico relativo a delinquentes idosos 

 

É forçoso sublinhar, como realça o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) no Acórdão de 7-

10-1999 (Relator Oliveira Guimarães), que “desde sempre inexistiu um regime abrangente e 

específico concernente a delinquentes idosos, ao contrário do que por exemplo mereceram os 

jovens delinquentes (Decreto-Lei n.º 401/82, de 23 de Setembro)”. Não se vislumbra para tal 

opção outra justificação que não seja o receio de transmitir (através de um diploma próprio) uma 

imagem de tolerância político-criminal face à eventuais práticas criminosas que possam ser 

levadas a cabo por agentes longevos. Porém, a inexistência de um estatuto jurídico penal próprio 

pode prejudicar uma solução conciliatória, um puro juízo prudencial, como ponto ótimo, entre a 

exigência coletiva de perseguibilidade penal e a necessidade mitigada de punição em face da 

previsão da esperança de vida média, e de que o facto dificilmente se repetirá na sua vida. Na 

verdade, se há um tempo em que se justifique – e muito – a necessidade de repensar uma 

estratégia específica e adequada na resposta punitiva para arguidos de avançada idade (como 

existe no caso particular dos jovens adultos) é este em que se desenham e desenvolvem 

iniciativas pela construção de uma sociedade mais justa e fraterna, de solidariedade entre as 

gerações.  

Não é por acaso que, historicamente, no CP de 1886, no artigo 39.º, n.º 3, a idade de mais 

de 70 anos funcionava como atenuante, e na Lei n.º 15/94, de Amnistia, no seu artigo 10.º, 

consagrava, igualmente, uma visão atenuativa e humanitária da pena, substituindo a pena de 

prisão até 3 anos por multa na parte não perdoada. 

O Código Penal atual é omisso a este respeito, diversamente do que sucede com os jovens 

condenados de idade compreendida entre 16 e 21 anos, em que a idade funciona, desde há 30 

anos, como atenuante em nome de uma expectável ressocialização haja ou não diminuição da 
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ilicitude ou de culpa. Não se está perante o funcionamento automático da atenuação da pena 

prevista (artigo 4.º e 9.º D-L 401/82), neste regime específico, havendo que apreciar, em cada 

caso concreto, se há razões para crer que da atenuação resultam vantagens para a sua reinserção 

social. Assim, a lei reconhece a necessidade de minimizar os efeitos perversos de uma severa 

punição sobre o seu desenvolvimento, tendo em conta o interesse do jovem (a sua idade e 

capacidades (prognóstico) de reintegração social). Neste regime diferenciado, a sua justificação 

político-criminal não é contestada, pois facilmente se acredita que a reintegração do jovem passa 

por disposições legais deste tipo e por uma opção punitiva que se aparte do regime punitivo para 

adultos. Mais dificilmente se compreende que o legislador penal não tenha arquitetado um regime 

particular para o arguido de avançada idade, isto é que não seja merecedor de tratamento 

especializado. Ora, como evidencia o Acórdão do STJ de 20-03-2003 (Relator Oliveira 

Guimarães), na senda do Acórdão de 7.10.1999, “é precisamente a inexistência de um esquema 

normativo que albergue os condicionalismos da simbiose menor perigosidade – menor 

necessidade de prevenção geral, a focar, por via dessa lacuna, uma busca de soluções 

alternativas que assegurem a efectivação daquela simbiose fora – ou para além – dos quadros 

usualmente estabelecidos para a criminalidade em geral”. Esta decisão judicial tem o mérito de 

colocar a nu que se a “plena cidadania do idoso tem de repercutir-se em frentes positivas e 

negativas: cabe-lhe, de todo o direito, participar no tecido social, assim como deve sujeitar-se, à 

luz das normas, aos deveres impostos por estas e às cominações derivadas da sua ofensa”, mas 

“se ao jovem delinquente é concedido o benefício da expectativa na sua conversão ou 

reconversão social, ao idoso delinquente não deve ser recusado o beneplácito de uma específica 

compreensão, sempre que possível, compreensão essa que plenamente se alicerça no suporte de 

uma menor acuidade de prevenção geral; por outras palavras, sempre deve ser adjudicado ao 

delinquente idoso um juízo de censura especialmente adequado e tradutor daquela compreensão, 

o que, está bem de ver, não sinonimiza contemporização com os ilícitos de que se trate”.  

E, de forma sabia e argutamente, remata-se que “não é de erigir, como regra, a de que os 

idosos devam merecer – sempre que autores de crimes de grave dimensão – um juízo censório 

mais esbatido”.  
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O princípio afigura-se-nos correto, pois a pessoa maior, só por o ser não deve beneficiar 

automaticamente de uma redução de pena, terá de atender-se as particularidades do caso.  

Na verdade, à luz do direito atual, não há lacuna. O problema deve ser visto numa analise 

casuística das regras gerais de determinação da pena (art. 71.º CP), porquanto, o legislador adotou 

uma saída airosa, não comprometedora, deixando à doutrina e à jurisprudência vasta margem 

para a ponderação “justa” (sentido atenuativo ou agravatório) “das condições pessoais do agente” 

(alínea d) do n.º 2 Código Penal. Sobre este fator (da idade do agente) advertiu Figueiredo Dias 

justamente pela sua “particularíssima ambivalência”15. Em boa medida, o que a praxe judicial 

revela é que o fator idade avançada é quase sempre ponderado, quando abordada a questão, como 

fator atenuativo da responsabilidade. Porém, umas vezes de forma algo tímida, outras vezes com 

frontalidade, mas a maioria de forma redutora (sem trazer ao processo a reflexão ou valorização 

de elementos extra-jurídicos – estatísticas, quadros de circunstâncias sociais, etc. - que também 

cabe ao Direito avaliar). Também tem sido objeto de alguma disparidade e falta de clareza o 

tratamento do fator “idade avançada”, para efeitos da atenuação especial da pena (artigo 72.º CP), 

porquanto essa circunstância pode diminuir a culpa, ilicitude ou necessidade da pena. 

 

b) A importância da fundamentação: a “justificação” do efeito atenuativo 

 

Diga-se, desde já que, independentemente dos fundamentos esgrimidos para sopesar a 

relevância do fator idade avançada na medida concreta da pena, uma coisa parece ressaltar, a 

constatação, na senda do declarado (e confessado) no Acórdão do STJ de 20-03-2003 (Relator 

Oliveira Guimarães): “o já difícil exercício do direito de punir toma o cunho de uma ainda maior 

delicadeza quando se trate de ajuizar, criminal e sancionatoriamente, os comportamentos de 

pessoas que façam jus ao respeito social dos seus concidadãos; é que, como expressivamente 

observara Georges Simenon, “Deus nos livre da criminalidade das pessoas de bem” (nota na 

edição original de “Maigret et les braves gens”). 

Não deixa de ser sintomático desta dificuldade a diversidade de critérios utilizados na 

ânsia de encontrar a “pena justa” para o idoso. Na amostra de Acórdãos que encontramos e que 

                                                 
15 DIAS, Jorge Figuereido - As consequências Jurídicas do Crime, 1993 p. 220 e 248. 
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nos serviu de base em que esta questão é aflorada, nos foi possível observar, no statu quo legal, 

como os tribunais resolvem a questão com as ferramentas e o espaço de manobra que tem a seu 

dispor – ponderação das possibilidades do art. 71.º e 72.º do Código Penal. Porventura, as vezes 

de forma simplista, outras, confusa sobrepondo critérios, e não em raras ocasiões de forma 

fugidia. Temos, assim, diversas perspetivas e tendências com uma certa divergência na 

ponderação punitiva de este determinado tipo de agente.  

 

a) Ora, é de notar que se mostra inadmissível o discurso de uma corrente que tem-se 

alicerçado em opções social e politicamente pouco corretas, a de considerar de forma 

incondicionada as pessoas de idade avançada como um coletivo ou categoria etária que “produz” 

(necessariamente) sobre a imputabilidade efetivas consequências, voltando como que a uma 

segunda infância. Evidentemente, um tal argumento revela-se chocantemente inadequado e 

redutor, nos dias de hoje.  

No fundo, esta visão traduz uma certa convicção popular que vê a velhice “como uma 

segunda infância”. Assim, o Acórdão do STJ de 4-11-2004 (Relator Simas Santos) que repisando 

essa linha de entendimento defendida também por Eduardo Correia (como uma segunda infância 

que “produz” uma consequências sobre a imputabilidade, e exige uma maior benevolência pelo 

respeito devido aos velhos), e por Maia Gonçalves (no sentido de que tal circunstância envolve a 

diminuição da culpa). Por outro lado, surpreendente não deixa de ser, que também os próprios 

arguidos alegam tal condição (coletiva) na sua defesa, como se aponta no Acórdão do STJ de 7-

12-2006 (Relator Pereira Madeira), onde se invoca de forma genérica “a idade avançada do 

arguido, a perda de capacidade de percepção e discernimento que lhe estão associados”. Porém, 

o tribunal, de forma modelar adverte que não vale a pena “argumentar com a idade avançada do 

arguido, a perda de capacidade de percepção e discernimento que lhe estão associados (...) pois, 

por um lado, está provado em contrário que atuou voluntária livre e conscientemente, e, para 

além disso, não é facto notório que um homem como o arguido - então com 79 anos de idade, 
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acabados de perfazer – não tenha «percepção e discernimento» do significados dos seus 

actos”16. 

Cataloga, também, a idade avançada, em regra como uma segunda infância, o Acórdão do 

STJ de 24-05-2006 (Relator Sousa Fonte). Porém, sugestivamente limita o seu alcance só para 

idosos de “idade muito avançada”, pois, enfaticamente, adverte que “nos dias de hoje, só uma 

idade muito avançada poderá, de facto, salvo prova em contrário, ter valor atenuativo 

apreciável”. 

 

b) De uma forma simples, invoca-se, em várias decisões como argumento mais do que 

suficiente o relevo da idade avançada atenta à média de vida do ser humano (na verdade, sem 

recorrer a nenhum estudo social). Decerto há um intento de alcançar a sentença justa, numa 

lógica de proporcionalidade e de humanidade das penas.  

Assim, é evocado este fundamento, no Acórdão do STJ de 10-07-2003 (Relator Pereira 

Madeira), pelo arguido, de 83 anos condenado a pena de prisão de 7 anos por crime de tráfico de 

drogas, onde peticiona que se atenda prevalentemente à sua idade avançada para aplicar uma 

pena não superior a 4 anos, atenta à média de vida do ser humano, por forma a poder viver em 

paz o último estádio da vida. Todavia, o Tribunal pondera que o benefício de atenuação não tem 

cabimento no caso ante a imagem global do facto de tráfico de drogas, onde todos deram 

equivalente contributo, independentemente da idade de cada um. Isto depois de se ter salientado 

que “ante a longevidade que felizmente hoje a Medicina colocou ao alcance de grande número 

dos nossos semelhantes, mormente em países mais ou menos desenvolvidos, ninguém pode 

assegurar que o arguido em causa, cumprida a pena, não regresse à liberdade ainda por muitos 

anos, enfim, que a vertente preventiva e mesmo ressocializadora da pena seja aqui totalmente 

injustificada”. Rematando que da norma constitucional (art. 72.º) não resulta qualquer privilégio, 

em sede de responsabilidade criminal, para a terceira idade. 

Dentro deste parâmetro humanitário o que os tribunais podem fazer é determinar o 

cumprimento da pena de prisão em regime de permanência na sua habitação, em virtude do n.º 2 

                                                 
16 Tratava-se de um caso de homicídio de um vizinho, motivado por uma discussão de taberna, executado de forma 
violenta com um chapéu de chuva. 
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al. b) do art. 44.º CP aos arguidos de idade superior a 65 anos. Medida aplicável também em 

outras situações específicas (nomeadamente, idade inferior a 21 anos, gravidez, doença ou 

deficiência grave e existência de menor ou familiar aos seu cuidado). Porém, só é aplicável 

quando a pena de prisão aplicada não exceda dois anos. Repare-se que uma medida (inovadora) 

desta natureza, que vem a ser uma forma de execução domiciliária da prisão, é o que deveria ser 

razoável ponderar, de acordo com as especificidades do caso dos arguidos de avançada idade, na 

tentativa de encontrar algum equilíbrio e sensatez na punição e no seu impacto social na medida 

da pena qualquer que fosse o quantum punitivo, isto é, independente da sua gravidade. O certo, é 

que esta medida, pela sua configuração atual acaba por ser demasiado reducionista, que apenas 

pode o julgador aplicar em situações limitadas (penas aplicadas não superiores a 2 anos de 

prisão). Daí que na maioria dos casos e decisões não se tenha sentido a necessidade de a referir 

como alternativa. Porém, com bom senso, no Acórdão do STJ de 9-01-2008 (Relator Armindo 

Monteiro), acaba por dar cabimento a tal possibilidade num caso em que o arguido, de 76 anos, 

condenado a 2 anos de prisão por crime de abuso sexual de crianças, determinando que seja 

executada em regime de permanência na habitação, com fiscalização através de meios técnicos de 

controle à distancia, ponderando “os malefícios que representaria nesta fase muito avançada da 

sua vida, uma pena de privação de liberdade em estabelecimento penitenciário”.  

Resta referir que é também aos órgãos jurisdicionais que cabe, em primeira linha, a 

aplicação de uma pena não privativa de liberdade aos arguidos (art. 70.º CP) desde que esta se 

mostre adequada e suficiente para realizar as finalidades da punição prescritas no artigo 40.°, n.° 

1 do Código Penal, ou seja, a protecção dos bens jurídicos e a reintegração do agente na 

sociedade. Assim, cabe substituir a pena de prisão efectiva (não superior a dois anos), por 

exemplo, por prestação de trabalho a favor da comunidade nos termos previstos pelo artigo 58.° 

do Código Penal. Na verdade, compulsada alguma jurisprudência, rapidamente se conclui que os 

tribunais portugueses quando confrontados com crimes em que é factível aplicar como pena 

substitutiva a prestação de trabalho a favor da comunidade (art. 58.º CP) como alternativa a um 

cumprimento de pena em ambiente de estabelecimento prisional, por exemplo em crimes 

rodoviários, afastam esta possibilidade. Justifica-se como argumento forte contra a possibilidade 
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de aplicar as penas de substituição em causa (prisão por dias livres prevista no art. 45.º CP e a 

prestação de trabalho a favor da comunidade): 

“Acrescentaríamos como óbice à aplicação ao recorrente das penas de substituição 

referidas o facto de o mesmo não ter ocupação profissional activa que permita concluir quais 

são os dias livres em que poderia cumprir a pena e a idade que tem – 76 anos – não se coadunar 

com a prestação de trabalho a favor da comunidade. Não de trata aqui de diminuir o valor do 

trabalho prestado por cidadãos idosos após uma vida normal de trabalho mas não podemos 

deixar de relevar que essa prestação de trabalho sempre seria compulsivamente imposta e, 

portanto, poder traduzir uma imposição algo humilhante para uma pessoa com tal idade” 

(Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 31. 01. 2008, Relator João Carrola)17. 

Creio que este critério judicial não aponta na direcção correcta. Daí que me pareça sempre 

de exigir que seja ponderada a situação concreta para beneficiar de todas as medidas alternativas 

ao efectivo cumprimento de pena de prisão, e a aceitação do condenado.  

É de admitir que na prática, a ponderação acabe não situação concreta por não conduzir a 

resultado diverso daquele a que a jurisprudência vem decidindo, mas uma aplicação rigorosa e 

igualitária das normas penais, a que devem ser submetidas as pessoas maiores, não deverá 

conduzir ao afastamento prima facie da aplicação das penas substitutivas. Ou seja, precisamente 

onde é mais imperioso o funcionamento e a adaptação de um conjunto de medidas penais, 

processuais (e até extra-penais) a condição pessoal dos maiores, os tribunais através destes 

argumentos preconceituosos podem acabar por comprometer o funcionamento das medidas não 

detentivas e deixar desguarnecidos os arguidos que mais necessitam desses mecanismos de 

punição, dada a desnecessidade de uma prisão efectiva.  

A prestação de trabalho a favor da comunidade deve, ao meu ver, ser interpretado na sua 

aplicação as pessoas maiores como uma valorização do capital humano que elas transportam e 

acumulam. A prestação de serviços à comunidade por pessoas maiores deverá ser atribuída de 

acordo com as aptidões e autonomia dos arguidos, desde que o caso em questão preencha os 

                                                 
17 Todavia, o Tribunal em função das especificidades do arguido optou pela aplicação do regime de permanência na 
habitação, uma vez que “tendo em atenção a idade que o arguido actualmente detém – 76 anos – entendemos que a 
sua inserção em regime prisional só apresentaria desvantagens ao passo que a sua limitação física ao espaço 
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requisitos exigidos pelo Código Penal. E o juiz deverá assegurar que a sua execução não venha a 

assumir caráter infamante (não seja em condições degradantes da auto-estima da pessoa). 

Todavia, não há que esquecer que a opção legislativa vigente (e bem) deixa esta nova pena de 

substituição/modo de execução, dependente do consentimento do condenado (o que também se 

exige no regime de semidetenção e no regime de permanência na habitação). Concretamente, em 

Espanha, como se vê nas Estatísticas relativas a 2011, constitui, por assim dizer, uma boa prática: 

 

Estadística de condenados 2011. Resultados provisionales  

Penas: Resultados Nacionales  

Penas según tipo de pena y edad del infractor  

 
 

 

 De 61 a 70 años  

 Valores absolutos  

2.9 Trabajos en beneficio comunidad  927  
 

 
 

Estadística de condenados 2011. Resultados provisionales  

Penas: Resultados Nacionales  

Penas según tipo de pena y edad del infractor  

 
 

 

                                                                                                                                                              
residencial cumpre as finalidades de prevenção especial, pelo que a sujeição do recorrente ao regime de 
permanência na habitação será de decretar”. 
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 Más de 70 años  

 Valores absolutos  

2.9 Trabajos en beneficio comunidad  189  
 

 
 

Porém, em Espanha, tal como noutros sistemas também se pode objectar a frequente 

utilização da pena de privação de liberdade relativamente a pessoas maiores. Estranha e 

perturbante resulta a constatação resultante dos Resultados Provisionales das Estatísticas de 

condenados de 201118 (de 26.09.2012): “Por edad se aprecia que, en términos relativos, a 

medida que aumenta la edad son menos frecuentes las penas privativas de libertad, excepto para 

los mayores de 70 años”.  

Bem ao contrário, a pena de prisão efectiva deveria ser utilizada como último recurso para 

a punição do arguido maior. Todavia, não é o que se verifica.  

Por seu turno, a lição obtida de outros sistemas, interpela-nos sobre a importância do 

recorte da figura da liberdade condicional em relação aos condenados de idade avançada, isto é, 

até que momento temporal é que a pessoa maior se mantém ou se deverá manter na prisão? Nada 

estabelece a esse respeito o regime português sobre liberdade condicional (arts. 61.º e ss. do CP). 

É uma resposta insatisfatória e que, note-se, nos casos de arguidos de grande idade avançada, 

pode significar uma punição mas severa, uma condenação certa a morrer na prisão. Assim, como 

sucede noutras legislações, dever-se-ia consagrar a aplicabilidade de liberdade condicional em 

relação a arguidos de grande idade avançada de forma expressa e particular, tudo em linha com 

um modelo que da grande relevância a dignidade da pessoa (art. 1.º CRP)19.  

                                                 
18 V. www.ine.es. 
19 No Código Penal Espanhol, concretamente no art. 90.º se determina a liberdade condicional sem a sujeição a um 
período mínimo de condena para o caso dos septuagenários, desde que se encontrem no 3.º grado, tenham um 
prognostico favorável de reinserção e tenham satisfeito as responsabilidades civis. De igual modo, é merecedor 
desse regime o caso de doentes graves com padecimentos incuráveis. E na na esteira do que dispõe a legislação 
espanhola, o Código Penal de Cabo Verde, no seu artigo 59.°, prevê um regime particular de liberdade condicional 
para idosos(mais de setenta anos) e doentes graves. Estabelece o art. 59.º: 

Artigo 59.º 
(Liberdade condicional para idosos e doentes graves) 
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c) Nesta amostra de Acórdãos a que procedemos – reconhece-se um número significativo 

de acórdãos que de forma prevalente, ou como fundamento de segunda ordem acolhem, de forma 

certeira, como fundamento a desnecessidade de rigor punitivo, atendendo às menores exigências 

de prevenção geral e especial.  

Importa realçar o Acórdão do STJ de 7- 10-1999 (Relator Oliveira Guimarães) que desde 

cedo deu um forte contributo para esta corrente reconhecendo, de forma terminante e clara, que 

“o facto do agente ter mais de 70 anos de idade legitimará, em princípio, a atenuação especial 

da pena, não porque se deva pressupor, necessariamente, diminuída a sua imputabilidade mas, 

sim, em virtude de, tanto do ponto de vista da prevenção geral como da especial, ser 

substancialmente menor a necessidade da pena”. Enfatizando e esclarecendo que  

“não é possível escamotear que o significado de prevenção especial se vai escamoteando 

com o avançar dos anos: este tipo de prevenção carece de tempo para se auscultar do seu 

pragmatismo e eficácia, logo os percursos finais da viagem humana não são os que 

preferencialmente lhe importam. Mas isto não acarreta pura e simplesmente atirar para o limbo 

dos problemas não merecedores de tutela, a realidade das práticas criminosas levadas a cabo 

por agentes de provecta idade; e bem se verá quando a esperança de vida aumentou...”.  

Para a continuação enfocar “que não será propriamente sobre o prisma de uma 

imputabilidade diminuída que justificará especial tutela a idade do agente delictivo atendendo a 

que se a prevenção especial vai deixando progressivamente de relevar..., não é menos certo que 

as exigências de prevenção geral também vão cedendo ante o avançar da idade do prevaricador, 

reduzindo o perigo que, para a ordem jurídica e para a estabilidade social, representa a 

comissão de um crime”.  

Modelar resulta esta decisão porque bate-se na ideia de que através de esta perspetiva 

“não estamos a precipitar-nos em terrenos de excessiva ou injustificada permissividade que o 

homem comum, com a rudeza de quem é comum, poderia eventualmente assim traduzir. Aos 

                                                                                                                                                              
O tribunal poderá sempre decidir colocar em regime de liberdade condicional os condenados que, na altura em que 
tiverem cumprido metade da pena, tenham já completado a idade de setenta anos, ou que estejam afectados por 
doença grave e incurável, devidamente comprovada por entidade médica. 
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velhos por serem velhos, tudo é [i]lícito, tudo o que façam deve aceitar-se por serem velhos. 

Nada mais errado, pois que nada seria menos certo”.  

Cremos ser relevante salientar que já nesse momento – 1999 (curiosamente no Ano 

Internacional das Pessoas Idosas, embora nada se diga no aresto a este respeito) – o STJ – dando 

mostras da importância da filosofia de um “envelhecimento ativo” e, de certo modo, refletindo a 

sua preocupação com a “falta de sintonia” com os tempos que parecia reinar nas resoluções 

judiciais, de forma salutar, disciplina que “a plena cidadania do idosos tem de repercutir-se em 

frentes positivas e negativas: cabe-lhe, de todo o direito participar no tecido social assim como 

deve sujeitar-se, à luz das normas, aos deveres impostos por estas e às cominações derivadas da 

sua ofensa”. Por isso, este Acórdão, resulta bem atual, quando num esforço de racionalização e 

de “revisão” da mentalidade existente, termina por considerar que não vê no idoso “um sub-

cidadão inevitavelmente portador de uma imputabilidade diminuída”20. Da mesma forma, que 

“não é de erigir como regra a de que os idosos, sempre que autores devam merecer um.....??? 

juízo de censura”. No caso concreto, ao arguido de 87 anos condenado por crime de homicídio da 

cônjuge, foi reduzida a punição de 8 anos para 4 anos de prisão, em virtude da atenuação especial 

atendendo ao fator da desnecessidade da pena.  

 

Considerações finais 

 

Esta abordagem permitiu identificar alguns crimes em que os arguidos idosos incorrem e 

o seu tratamento legal. E revelou alguns dos seus trajetos profissionais e familiares. Muitos 

arguidos idosos têm quadros de envelhecimento inativo e com défices de sociabilidade, familiares 

e extrafamiliares. E a velhice mais problemática é aquela em que a escassez dos rendimentos 

individuais (pobreza) se combina com o isolamento com a (quase) inexistência de laços 

familiares, baixo (ou nulo) capital escolar (percurso cognitivo muito limitado) e vidas 

profissionais pouco gratificantes. O que pode despoletar comportamentos desviantes. Por outro 

                                                 
20 Porém, como bem nota, MARTINS LOURENÇO, Medida da Pena- Finalidades – Escolha- Abordagem crítica 
de Doutrina e de Jurisprudência, Coimbra Editora, 2011, p. 197, em determinado trecho aflora uma contradição ao 
afirmar que “uma certa diminuição ou limitação intelectual do arguido não será ousado radicar na sua avançada 
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lado, a principal conclusão desta pesquisa é a de que trata-se, sobretudo, de pessoas com um 

passado criminal sem mácula e de que há não uma, mas várias velhices de arguidos idosos, como 

existem várias velhices em geral. A par deste dado, há outro aspeto, assumido por muitos 

arguidos, o de que com a privação de liberdade a situação de tristeza e isolamento se virá agravar, 

e os problemas complementares de saúde que lhes estão associados, apesar de não estar afetados 

por doenças graves, na maioria dos casos e, ao mesmo tempo, acelerar o seu envelhecimento 

biológico (e morte). 

Neste contexto de invisibilidade ou de escassez de acompanhamento destas situações, é 

necessário promover uma maior informação sobre a situação e as suas implicações. Ora, no caso 

do encarceramento de idosos, parece haver uma histórica omissão dos poderes públicos, 

manifesta na completa ausência de quaisquer políticas públicas que considerem a pessoa idosa e 

as suas especificidades. As circunstâncias dos idosos presos e a responsabilidade do estado pela 

sua custódia direta demandam do poder público uma ação mais pró-ativa (uma política pública 

para os idosos encarcerados) e um tratamento especializado, dada a sua específica 

vulnerabilidade. 

Como decorrência de um novo paradigma, podemos dizer que têm sido dados 

progressivamente passos importantes em nome da proteção das pessoas idosas como vítimas de 

crimes. Mas tímidos passos para encarar as pessoas idosas, enquanto arguidas, homens e 

mulheres “capazes” (que podem ter caído no crime apenas na fase crepuscular da vida) por 

diversos motivos, como se viu.  

Ora, termino como comecei. Na senda, do caminho traçado pelo Acórdão do STJ de 20-

03-2003 (Relator Oliveira Guimarães), na mesma linha do Acórdão de 7.10.1999, é preciso 

encontrar e aperfeiçoar espaços normativos que alberguem uma específica compreensão dos 

condicionalismos da criminalidade praticada por pessoas de idade avançada que traduza um juízo 

de censura especialmente adequado e tradutor daquela compreensão.  

No que tange aos fundamentos de punição nem todos são legítimos, como também se viu. 

Assim, visões redutoras e generalizadas da categoria, que embora possam ser bem-intencionadas, 

                                                                                                                                                              
idade”, isto é, em quanto uma situação de menor culpa. Tal consideração não retira o mérito da decisão, maxime 
constituindo um ponto de viragem. 
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transportam uma imagem global negativa do coletivo da terceira e quarta idade devem ser 

recusadas. A projeção de algo inadmissível e que vem a ser o subtil ou insidioso estabelecimento 

de um direito penal “de autor”, via jurisprudencial ou doutrinal, que diminui (menoriza) e 

posterga o coletivo dos idosos. E que acaba por rotular, usando a linguagem adotada nos arestos, 

ao idoso como um sub-cidadão, ou cidadão de segunda. Passou o tempo de que a velhice peça 

desculpas (de ser um fantasma de tudo......de viver ainda ....) como sugere o poema de Cecília 

Meireiles (A Velhice pede Desculpas). Não é tempo de desculpas. É tempo, nas palavras de 

Alexandre Kalache, de celebrar a Sabedoria, não de lamentos. É tempo, impõe-se, de celebrar, 

em dois palavras, a Alma Serena, no dizer dos versos de Fernanda de Castro: “Alma serena, a 

consciência pura, assim eu quero a vida que me resta. Saudade não é dor nem amargura, dilui-

se ao longe a derradeira festa. / Não me tentam as rotas da aventura, agora sei que a minha 

estrada é esta: difícil de subir, áspera e dura, mas branca a urze, de oiro puro a giesta. / Assim 

meu canto fácil de entender, como chuva a cair, planta a nascer, como raiz na terra, água 

corrente. / Tão fácil o difícil verso obscuro. Eu não canto, porém, atrás dum muro, eu canto ao 

sol e para toda a gente”.  

Por isso, entende-se que a problemática da responsabilidade criminal do arguido idoso 

exige no tempo atual uma resposta particular do Direito penal em que a contribuição do 

judiciário não vá além do estritamente necessário na proteção dos direitos fundamentais das 

vítimas mas ao mesmo permita punir e assegurar a plena cidadania do idoso, e o seu direito a 

participar com as suas potencialidades no tecido social. Limitações da responsabilidade penal 

não, particularidades sim.  

Em este sentido, uma maior abrangência do regime de permanência em habitação (ou 

mesmo num lar “institucional”) representa mais vantagens que prejuízos, em termos da menor 

exigência de necessidades de prevenção e dos daí decorrentes constrangimentos e de 

estigmatização social de cumprimento de uma pena de privação de liberdade em estabelecimento 

penitenciário. É por isso também problemática e absurda a praxe judicial que limita o trabalho a 

favor da comunidade aos idosos de acordo com pretensos argumentos de estigmatização.  


