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RESUMO- O presente trabalho tem por escopo abordar o fator idade e sua influência no 
ordenamento jurídico brasileiro, especialmente na legislação penal, bem como sobre suas 
repercussões na sociedade, através do emprego do método dedutivo. É perceptível o crescente 
aumento da população idosa, mais precisamente no Brasil, de acordo com o último censo do IBGE. A 
expansão da expectativa de vida da população traz consequências para a vida em sociedade, o que 
reflete em mudanças significativas no âmbito jurídico. Este trabalho proporciona uma análise da 
legislação penal e da doutrina especializada acerca das principais diferenças verificadas entre a 
prática de um crime cometida por um idoso e por outro indivíduo que não se encaixe nessa faixa 
etária. Desenvolve-se o assunto por meio da abordagem de institutos do direito penal em que se 
concentram tais diferenças, como a prescrição, a suspensão condicional da pena (sursis etário), as 
atenuantes em razão da idade, a agravante para crimes praticados contra idosos, e possíveis 
benefícios que podem ser usufruídos quando o condenado se tratar de um idoso. Finalmente, 
propõem-se a unicidade do critério etário no ordenamento jurídico brasileiro, considerando a 
discrepância observada na definição da faixa etária em que se enquadra a população idosa. Na 
investigação, como técnicas de pesquisa, foram utilizadas além dos dispositivos legislativos, as lições 
teórico-doutrinárias de renomados penalistas. 
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Introdução 
 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE
5
, a população idosa do Brasil 

(considerados como tal aqueles que possuem idade igual ou superior a 60 anos), vem aumentando 
paulatinamente nas últimas décadas. Em 1991, a percentagem desta população era de 4,8%, 
passando para 5,9% em 2000, e chegando a inédita marca de 7,4% no último censo realizado em 
2010.  

Assim como houve crescimento da população idosa, verifica-se igualmente um aumento dos 
crimes praticados por esses agentes, através de noticiários midiáticos e jornalísticos. Considerando 
que a abordagem do idoso enquanto sujeito ativo da pratica de delitos é menos debatida se 
comparada a ele na posição de vítima, o que se pretende é discutir essa questão e suas correlatas 
problemáticas, avaliando as consequências penais diferenciadas em relação ao sujeito ativo do crime 
de idade avançada em comparação a outros sujeitos ativos não inseridos em tal faixa etária. Desse 
modo, o presente trabalho busca contextualizar o idoso em posição de criminoso, e não apenas como 
vítima.  
 
Objetivos 
 
Objetivo Geral 
 

Discutir as diferenças de tratamento penal da população idosa e de outros indivíduos que não 
pertencem a essa faixa etária, abordando institutos do direito penal para realizar esta comparação. 
 
Objetivos Específicos 
 

Expor de maneira sucinta os institutos penais que de alguma forma conferem tratamento 
diferenciado ao réu em função da idade. 

Apresentar a problemática que pode vir a surgir em decorrência da utilização de idades 
diferenciadas para definição do idoso para fins de aplicação de atenuante e agravante específicas. 

Propor unicidade do critério etário para definição do idoso no ordenamento jurídico brasileiro. 
 
Metodologia 
 

O método empregado no presente trabalho é o dedutivo, no qual se parte de preceitos gerais 
para características especiais do assunto abordado.  

Para a elaboração do trabalho, utilizaram-se as técnicas de pesquisa indireta de 
documentação escrita, consultando-se a legislação, bem como pesquisa indireta bibliográfica, 
consultando-se livros de doutrina jurídica, especificamente de direito penal.  
  
Resultados 
 
Prescrição 
 

A prescrição, segundo Mirabete
6
, é: 

 
A perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se o instituto pelo 
desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, 
que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração 
penal. Além disso, a sanção perde sua finalidade quando o infrator não reincide e se readapta 
à vida social. 
 

Desta forma, uma vez ocorrida a prescrição, o Estado, que detém o jus puniendi (direito de 
punir), perde o direito de impor uma sanção ao infrator ou o direito de executar-lhe a pena já imposta.  
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No Direito Penal, os prazos prescricionais variam conforme a pena para o tipo criminal 

praticado pelo agente e são calculados com base no maior tempo de condenação possível, variando 
de 3 (penas inferiores a 1 ano) até 20 anos (penas superiores a 12 anos). 

De acordo com o artigo 115
7
 do Código Penal, o fato de o agente que praticou o crime ter 

idade superior a 70 anos ao tempo da sentença é causa de diminuição do prazo prescricional, que 
neste caso reduzir-se-á pela metade. Exemplificando, caso um senhor de 71 anos seja condenado a 
10 meses de prisão, o prazo prescricional que nesta hipótese seria de 3 anos, passa a ser de 1 ano e 
seis meses. Tal benefício, que é concedido em virtude da idade avançada do sujeito condenado, 
aplica-se a todos os tipos de prescrição, ou seja, se verifica tanto na prescrição à pretensão punitiva 
do Estado, que decorre da impossibilidade de o Estado vir a julgar crimes já prescritos, como também 
na prescrição da pretensão executória, na qual o ente estatal se vê impossibilitado de executar a 
pena cominada ao sujeito em virtude do decurso do prazo prescricional. Portanto, a população idosa 
que contar com idade superior a 70 anos tem a redução do prazo prescricional penal pela metade, se 
comparado ao prazo prescricional penal dos outros indivíduos que não se enquadram nessa faixa 
etária.  

 
Suspensão Condicional da Pena - Sursis (etário) 
 

Outro fator diferencial da legislação penal para a população de idade avançada é decorrente 
do denominado sursis etário. O sursis diz respeito à chamada suspensão condicional da pena, na 
qual o réu tem o direito, quando cumprido todos os requisitos legais exigidos para tal benefício, de ter 
a execução de sua pena suspensa por um determinado período, no qual será submetido à avaliação 
de conduta. Cumpre ressalvar que o sursis pode ser aplicado para penas restritivas ou privativas de 
liberdade. 

O sursis etário aplica-se ao condenado que contar com 70 anos de idade ou mais na data da 
sentença. Tal benefício é empregado em casos de penas inferiores a quatro anos, quando o réu 
idoso não é reincidente em crime doloso. Não obstante, é necessário que o idoso pleiteie a 
suspensão condicional de sua pena.  

É relevante consignar que a avaliação da conduta do beneficiário consiste num período de 
provas e avaliação que poderá oscilar de quatro a seis anos. Durante esse período, estabelecido pelo 
juiz, a avaliação ficará a cargo deste, que deverá atentar para situações do fato delitivo e demais 
situações pessoais do condenado. Sobre o assunto preleciona Cezar Roberto Bitencourt

8
: 

 
Produto de emenda legislativa e afinado com os modernos princípios de política criminal, 
privilegiou o cidadão com mais de 70 anos. Levou em consideração o fator velhice, que reduz a 
probabilidade de voltar a delinquir e diminui a expectativa de voltar a viver em liberdade de 
quem eventualmente for encarcerado nessa faixa etária. 

 
Diferentemente do que acontece para os réus que não se incluam em tal disposição, para os 

quais o benefício – suspensão condicional da pena – só pode ser concedido para penas não 
superiores a dois anos, os maiores de 70 anos possuem o benefício de se incluir no sursis etário em 
penas de até quatro anos. Todavia, o período probatório para esses é superior ao exigido para os 
demais condenados, que é de dois a quatro anos.  

Transcorrido o período probatório, sem que o condenado enseje causa de sua revogação ou 
prorrogação, considerar-se-á extinta a pena privativa de liberdade, que deverá ser decretada pelo 
juiz, com prévia oitiva do Ministério Público, como determina o artigo 67

9
 da Lei de Execução Penal.  

 
Casa do albergado/domicílio 
 

Um novo fator merecedor de análise é a pena alternativa em relação à prisão em casa do 
albergado/domicílio.  

De acordo com Fernando Capez
10

, a casa do albergado é o local indicado no qual uma 
pessoa condenada à pena privativa de liberdade em regime aberto deve cumprir a sanção imposta. 

                                                           
7 Art. 115: “São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte 

e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos”. 

 
8
 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal- Parte Geral I. 15. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva,  

2010. p. 735-736.  
9
 Art.67: “O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e 

nos incidentes da execução”.  
10

 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Geral. vol. 1. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  
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Todavia, a Lei de Execuções Penais, em seu artigo 117

11
, criou algumas exceções para que algumas 

pessoas condenadas no regime acima citado possam cumprir suas respectivas penas em seus 
próprios domicílios, ao invés de cumpri-las na casa do albergado. É o caso do idoso, desde que 
possua 70 anos ou mais no momento da execução da sentença.  

Lembra, contudo Cléber Masson
12

, que a idade deve ser aferida no momento da execução da 
pena, independentemente da idade quando da prática do ilícito que gerou a condenação, o que não 
impede que se inicie o cumprimento da pena em uma casa do albergado e posteriormente, ao atingir 
70 anos de idade, se faça a transferência para o regime domiciliar. 

 Esclareça-se que o regime aberto é aquele no qual o condenado trabalha ou pratica algum 
curso durante o dia e deve retornar e permanecer na casa do albergado, ou em outro local onde 
esteja cumprindo sua pena, durante o período noturno e em dias de folga. São, contudo, exigidas 
algumas condições para que o condenado ingresse neste regime, como as elencadas no artigo 115, I 
a IV

13
 da Lei Execução Penal, e outras que podem ser determinadas pelo juiz, em que se avalia o 

comportamento do agente e o crime por ele praticado. 
Por fim, é importante destacar que se faz necessário observar alguns requisitos para que o 

individuo que conte com no mínimo 70 anos possa cumprir a pena em prisão domiciliar, ao invés de 
casa do albergado, como por exemplo, bom comportamento, autodisciplina, aceitação das regras do 
regime, bem como daquelas impostas pelo juiz. 
 
Atenuantes genéricas 
 

As atenuantes genéricas estão estabelecidas na parte geral do Código Penal nos artigos 65 e 
66

14
 e possuem o escopo de atenuar a pena do condenado em decorrência de situações especiais do 

próprio condenado ou do ilícito por ele praticado. 
Uma vez que a lei não estabelece um mínimo e nem um máximo para que o juiz atenue a 

pena, se faz necessário que o magistrado estabeleça a atenuante levando em consideração aspectos 
específicos do caso concreto. 

Uma das causas atenuantes da pena é o fato de o condenado possuir idade superior a 70 
anos quando da data da sentença condenatória. De acordo com o artigo 65, I do CP: “São 
circunstâncias que sempre atenuam a pena: I- ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do 
fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;” (grifou-se). 

Desta forma, o juiz ao determinar a pena, obrigatoriamente deve levar em consideração a 
idade avançada do condenado e, em decorrência de tal idade, estabelecer a quantidade da 
atenuação a ser ao idoso concedida.  
 
Agravantes genéricas 

Outra importante questão de análise são as agravantes atinentes à população idosa. De 
acordo com o Código Penal, artigo 61, II, “h”, com redação modificada pela lei nº. 10.741 de 2003 
(Estatuto do Idoso): “São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou 
qualificam o crime: II. Ter o agente cometido o crime: h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, 
enfermo ou mulher grávida.”. Sublinhe-se que antes da referida alteração, o dispositivo legal utilizava 
a terminologia “velho”, e demandava que a vítima contasse com no mínimo 70 anos de idade.  

As agravantes, como ensina Cléber Masson: 
15

 
 

[...] são assim chamadas por estarem previstas taxativamente na Parte Geral do Código Penal 
(arts. 61 e 62), e [sic] a exasperação da pena, que deve respeitar o limite máximo 
abstratamente cominado pelo legislador, é definida pelo juiz no caso concreto, uma vez que a 
lei não indica a quantidade de aumento. 

 

                                                           
11
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Desta forma, independente do fato criminoso, desde que este tenha sido praticado com dolo, 

a incidência de alguma das agravantes elencadas nos artigos 61 e 62 do Código Penal devem 
obrigatoriamente ensejar aumento da pena cominada ao delinquente, ficando, todavia, a quantidade 
específica do aumento da pena a critério do magistrado, uma vez que a lei não determina a quantia 
exata para o aumento na agravante.  

A título de reflexão, vale lembrar que, como já exposto oportunamente, para que incida a 
atenuante da pena, se faz necessário que o condenado conte com mais de 70 anos na data da 
sentença. Segundo Fabbrini Mirabete

16
:  

 
As razões que levam à diminuição da pena são [...] e a decadência ou degenerescência 
provocada pela senilidade, em que o raciocínio é mais lento, a memória mais fraca, o índice de 
sugestionabilidade e desconfiança maior, sendo menor a periculosidade (quanto ao ancião). 
 

 Acredita-se que o Estatuto do Idoso (a lei 10.741/03- Estatuto do Idoso), que delimitou como 
critério aferível da “pessoa idosa” a idade de 60 anos, deveria ser aplicado uniformemente a toda a 
legislação brasileira, uma vez que não se podem encontrar motivos plausíveis para que a agravante 
incida sobre a idade de 60 anos, e a atenuante decorra da idade de 70 anos, fato que pode vir a 
ocasionar uma problemática desnecessária no ordenamento jurídico, em especial no penal. 
Imaginemos um exemplo hipotético no qual um senhor de 69 anos agride outro senhor, com idade de 
61 anos. Além de o autor da agressão não fazer jus à atenuante que exige 70 anos, ainda incidiria 
sobre sua pena a agravante pela vítima possuir mais de 60 anos, mesmo sendo a vítima mais nova 
que o acusado. 

 Em decorrência de tal problemática, faz-se necessário uma adoção uniforme de critérios que 
incidam sobre o idoso em relação a sua idade, para justamente evitar situações peculiares como no 
exemplo mencionado acima e evitar também a possibilidade de ocorrer circunstâncias referentes a 
concurso de agravantes e atenuantes em um mesmo fato delituoso de característica objetiva e 
subjetiva. O artigo 67 do código penal, nessa hipótese, determina que “A pena deve aproximar-se do 
limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos 
motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”. Observa-se que o 
código exemplifica como preponderantes as circunstâncias subjetivas.  
 
Conclusões 
 

Do acima exposto, resta evidente o tratamento diferencial do direito penal conferido ao idoso. 
Ao longo do trabalho apresentaram-se os principais institutos penais nos quais a idade avançada do 
sujeito ativo do crime incide sobre sua pena, seja para diminuir o prazo prescricional, conceder o 
sursis etário, ou ainda proporcionar uma atenuante. Veja-se, portanto, que o fator idade sempre é 
utilizado em benefício do sujeito idoso.  

Todavia, vê-se como necessária uma unificação do critério etário no ordenamento jurídico, a 
fim de que não exista questionamento quanto a idade do individuo considerado idoso para fins de 
usufruir dos benefícios penais. O fato de o Código Penal utilizar para conceder tais benefícios a idade 
de 70 anos e o Estatuto do Idoso definir o idoso como aquele que conta com 60 anos ou mais pode 
ocasionar situações inusitadas e indesejáveis do ponto de vista jurídico e social.  

Portanto, é necessário discutir a problemática levantada, e caso entenda-se pela inviabilidade 
de unificar o critério etário empregado no Código Penal (e demais legislações que disciplinam a 
matéria) com o Estatuto do Idoso de maneira objetiva (ou seja, igualando a idade daqueles que 
devem ser considerados idosos), que se atente para a verificação de elementos subjetivos do autor 
do delito (tais como: personalidade do agente, circunstâncias e motivos do crime, vítimas), para que 
com isto sejam evitadas diferenças de tratamento aqueles que contam com idade mais avançada. 
  
 
Referências 
  
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal- Parte Geral I. 15. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Saraiva, 2010. 
BRASIL. Decreto- lei n

o
 2.848, de 7 de dezembro de 1940, com redação modificada pela Lei nº 7.209 

de 11 de julho de 1984. Código Penal. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del2848.htm> 

                                                           
16

 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal- Parte Geral. 22.ed. rev. atual. por Renato N. Fabbrini. São Paulo: 
Atlas, 2005. p.307. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument


11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido                                                                 6 

 
BRASIL. Lei n

o
 10.741, de 1º de outubro de 2003.  Dispõem sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 

providências. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10. 741.htm>. 
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal- Parte Geral. vol. 1. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
MASSON, Cléber Rogério. Direito Penal Esquematizado- Parte Geral. vol. 1. 5. ed. rev. e atual. Rio 
de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011. 
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal- Parte Geral. 22.ed. rev. atual. por Renato N. 
Fabbrini. São Paulo: Atlas, 2005.  
PRIMEIROS resultados definitivos do Censo 2010: população do Brasil é de 190.755.799 
pessoas. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, 29 abr. 2011. Disponível em: < 
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=1866> Acesso em: 
02 abr. 2013. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument

