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A. Introdução

 1.  Âmbito de intervenção da proposta

Remeteu o Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberda-
des e Garantias, da Assembleia da República ao SMMP um projecto de Lei do PSD e CDS que, nas 
próprias palavras da exposição de motivos, visa proceder ao reforço dos direitos fundamentais 
dos idosos “em sede de previsão como crimes de práticas das quais existe conhecimento empírico e 
que assentam na exploração da especial vulnerabilidade dos idosos em situação de incapacidade”.

O projecto de lei sobre que incide o presente parecer cria um novo tipo legal de crime, sistemati-
camente enquadrado no novo capítulo IX do título I do Livro II do Código Penal, no artigo 201.º-A, 
e estabelece ainda a criação de duas circunstâncias agravantes, uma no artigo 184.º e outra no 
artigo 218.º do Código Penal.   

 2. Enquadramento e apreciação geral

Todas as iniciativas legislativas que tenham por objecto assegurar a salvaguarda dos direitos dos 
idosos são naturalmente de aclamar. Se não se encontrassem formalizados positivamente com as 
necessárias consequências para o seu incumprimento, os direitos dos idosos não seriam mais que 
meras obrigações morais, sem qualquer exigência jurídica ou vinculação.

Há muito que os idosos deixaram de ser vistos como referenciais de ciência e conhecimento. Ago-
ra os idosos incomodam-nos porque nos fazem pensar na proximidade da morte, e aborrecem-
nos porque se afastam dos ideais de beleza e vitalidade cultivados na sociedade tecnológica, 
que os vê como inúteis e garante que a experiência e conhecimento podem ser obtidas noutras 
fontes, nomeadamente na “rede”. 

Não poderá deixar de nos fazer pensar que em idioma espanhol o termo «anciano» evoluiu para 
o conceito de «mayor» e em português o termo «ancião» caiu em desuso e foi substituído pelo 
conceito de «velho» ou «idoso».     

A protecção dos direitos dos idosos constitui uma verdadeira exigência jurídica, e não um mero 
acto de piedade. O ordenamento jurídico reclama a construção de um regime transversal de pro-
tecção dos direitos dos anciãos, (pese embora a heterogeneidade dos seus interesses) nas dife-
rentes áreas e com vista a garantir, no essencial, uma vida de qualidade em sociedade. 

É neste contexto que a atribuição de relevância penal a determinadas condutas, sem qualquer 
intenção de “moralizar” comportamentos ou consciências, mas antes de garantir a almejada pre-
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venção geral e especial e proteger os direitos dos idosos como bem jurídico nuclear, assume im-
portância fundamental.  

Revertendo ao essencial cumpre afirmar que a iniciativa que consta do presente projecto de lei é 
globalmente positiva. 

Todavia, para além das considerações que a seguir são alinhadas individualmente para cada uma 
das normas incriminadoras, importa ainda assinalar alguns aspectos que eventualmente mere-
cem reflexão.   
   

 3. Responsabilidade das pessoas colectivas

Em primeiro lugar, verifica-se no projecto ora apreciado uma importante lacuna que cumpre col-
matar. Com efeito, pese embora se descrevam comportamentos praticados no âmbito de funcio-
namento de pessoas colectivas, constata-se que o tipo legal de crime ora constante da proposta 
não prevê a punição da pessoa colectiva (nomeadamente da instituição) em nome e no interesse 
das quais são praticados os ilícitos em causa.

Não existe razão para que, incluindo o artigo 11.º n.º 2 do Código Penal a punição da pessoa co-
lectiva pelo crime de maus-tratos, exclua do âmbito da punição este crime contra os direitos fun-
damentais dos idosos, que em alguns casos punem condutas de assinalável violência psicológica 
sobre os idosos.  

Tal determina uma lacuna de punibilidade cuja correcção se sugere mediante a respectiva altera-
ção ao artigo 11.º n.º 2 do Código Penal com a inclusão do presente crime.
 

 4. Sistematização

Por outro lado, não poderemos deixar de realçar que o tipo legal de crime ora criado contempla 
comportamentos que afectam os direitos dos idosos em diferentes dimensões e com distintas 
intensidades. 

Com efeito, no documento relativo à estratégia de proteção ao idoso, aprovada pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 63/2015, de 25 de Agosto, sugere-se efectivamente que seja alterado o 
Código Penal no sentido de garantir que os comportamentos ora constantes do proposto artigo 
201.º-A passem a assumir relevância penal. Não se sugere porém que integrem a mesma norma 
incriminadora. Existem razões para que se autonomizem alguns dos comportamentos ora cons-
tantes do proposto artigo 201.º-A em tipos incriminadores autónomos, uma vez que à progressão 
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geométrica do grau de lesão do bem jurídico tutelado, deveria corresponder, em progressão arit-
mética, uma agravação da moldura abstracta da pena. 
  
Cumpre a este respeito reflectir sobre a adequação da moldura abstracta da pena prevista para 
comportamentos que encontram igualmente previsão expressa no crime de corrupção possam 
aqui prever uma pena cujo máximo se aproxima do mínimo previsto naquele crime.

A definição das molduras abstractas associadas à violação dos bens jurídicos tutelados deverá 
manter a coerência interna que preside à parte especial do Código Penal, respeitando a hierarquia 
de valores subjacente a cada um dos tipos legais de crime.  

O exercício de definir a moldura abstracta deve respeitar o princípio da perequação. Nas palavras 
de Faria Costa1  “há que defender que a actuação do legislador no âmbito da definição moldura penal 
abstracta não pode ser imotivada, entes tem de atender a critérios materiais, desde logo, ao critério da 
proporcionalidade entre a gravidade da infracção e a pena”. 

É nesse sentido que se sugere a autonomização das condutas ora punidas em pelo menos dois 
tipos legais de crime distintos que traduzam na respectiva pena abstracta a hierarquia dos valores 
protegidos. 

 5.  Definição de “idoso”

Por fim, tendo em conta que os tipos legais de crime ora criados gravitam sobre o conceito de 
“idoso” torna-se antes de mais imprescindível definir de forma precisa o seu significado, sob pena 
de a disposição, como vem proposta, constituir uma norma penal em branco e por conseguinte 
violar os princípios da tipicidade e da legalidade.

Um critério poderá ser a idade, circunstância que o Código Penal tem em consideração em múlti-
plas normas, designadamente quanto à (in)imputabilidade e no âmbito dos crimes sexuais. 

O que se perde com a possibilidade de algumas situações ficarem injustamente fora do âmbito 
da norma ganha-se ao nível da segurança jurídica e previsibilidade da decisão judicial, na medida 
em que a integração de um conceito como “mais de 65 anos de idade” não deixa margem para 
interpretação ou querela doutrinária.
 
É certo que o critério cronológico de definição do conceito de pessoa idosa não sendo perfeito 

1 José de Faria Costa, “Direito Penal Especial”, 2007, pag. 56. 
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representa a solução mais adequada no âmbito da intervenção do direito penal, pela certeza que 
confere. 
 
Salienta-se ainda que não poderá deixar de se reconhecer que este critério está cientificamente 
validado, já que respeita a definição proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que 
considera que, nos países desenvolvidos, “idoso” é uma pessoa com mais de 65 anos, e que, nos 
países em desenvolvimento, é uma pessoa com mais de 60 anos, independentemente do género 
ou do estado de saúde aplicável.
 
Em Portugal, o art. 1720.º, n.º 1, alínea d) do Código Civil estabelece um regime imperativo de 
separação de bens no casamento celebrado por pessoa que tenha completado 60 anos, pressu-
pondo que uma pessoa com essa idade estaria naturalmente fragilizada no que diz respeito ao 
domínio da sua vontade, sendo, por isso, idosa. Tendo em conta a evolução da esperança de vida 
em Portugal, acompanhada pelo retardamento do envelhecimento, desde a consagração desta 
norma, é actualmente defensável que se considere idosa a pessoa com mais de 65 anos, tal como 
prevê a OMS para os países desenvolvidos.

Não seria, também, por isso, desajustado seguir-se o critério da idade legalmente definida para a 
aposentação2 como elemento determinante da definição de pessoa idosa. 

A alternativa a este critério cronológico seria seguir um critério funcional, que podendo ser ade-
quado em termos sociológicos implica uma margem de incerteza e discricionariedade incompa-
tível com as exigências do princípio da tipicidade penal3.

 B. Apreciação e comentário

 1. Artigo 201.º - A do projecto lei ora apreciado tem a seguinte redacção:
     Quem: 
 a)  Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa que se encontre, à data, notoriamente limita-

da ou alterada nas suas funções mentais, em termos que  impossibilitem a tomada de deci-
sões de forma autónoma ou esclarecida, sem que se mostre assegurada a sua representação 
legal; 

 b)  Coagir uma pessoa idosa que se encontre, à data, notoriamente limitada ou alterada nas 

2  Em países como a Costa Rica, seguiu-se o critério cronológico para definir a pessoa idosa, considerando-se como tal aquela com 
idade superior a 65 anos (Ley N° 7935 del 25 de octubre de 1999).

3  Comité dos Direitos do Homem numa comunicação de Março de 2012, onde se propõe que a definição de pessoa idosa deverá 
operar por referência à vulnerabilidade de que implica a circunstância de envelhecer que afecta os seres humanos, e que provoca 
uma percepção social negativa ou outros factores que por si só originam barreiras traduzidas na discriminação, limitação ou 
impugnação dos direitos humanos. 
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suas funções mentais, em termos que impossibilitem a tomada de decisões de forma autó-
noma ou esclarecida, a outorgar procuração para fins de administração ou disposição dos 
seus bens; 

 c)  Negar o acolhimento ou a permanência de pessoa idosa em instituição  pública ou priva-
da destinada ao internamento de pessoas idosas, por recusa desta em outorgar procuração 
para fins de administração ou disposição dos seus bens ou em efetuar disposição patrimo-
nial a favor da instituição em causa; 

 d)  Abandonar pessoa idosa em hospitais ou outros estabelecimentos dedicados à prestação 
de cuidados de saúde, quando a pessoa idosa se encontre a cargo do agente; 

 e)  Impedir ou dificultar o acesso de pessoa idosa à aquisição de bens ou à prestação de serviços 
de qualquer natureza, em razão da idade; 

 é punido com pena de prisão até dois anos ou com pena de multa até 240 dias.

 a.  Alínea a)
 Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa que se encontre, à data, notoriamente limitada 
ou alterada nas suas funções mentais, em termos que impossibilitem a tomada de decisões de forma 
autónoma ou esclarecida, sem que se mostre assegurada a sua representação legal;
 
 Conforme resulta do disposto no artigo 173º, nº 1, alínea c), do Código do Notariado, o 
notário tem o dever de recusar a prática do acto quando tenha dúvidas sobre a integridade das 
faculdades mentais dos intervenientes. Sucede porém que inexiste norma de natureza penal ou 
contra-ordenacional que sancione a omissão de tal dever, mesmo que dolosa.
 Na verdade, amiúde se verifica o aproveitamento da fragilidade mental de um idoso no 
sentido de outorgar actos como procurações, escrituras de compra e venda ou doação, em mani-
festo prejuízo dos interesses do outorgante.
 A presença do notário, enquanto entidade investida de poder público, não raro frustra a 
responsabilização penal – e, por vezes, até cível – de quem actue em tais moldes, na medida em 
que se presume ou pelo menos infere que o notário aferiu da capacidade dos intervenientes para 
outorgar.
 Em tais circunstâncias, os tipos de crime “clássicos”, tais como a falsificação de documento, 
a coacção, a burla, revelam-se incapazes de satisfazer as necessidades punitivas que os referidos 
casos merecem.
 Isto para dizer, em suma, que a norma ora proposta merece o nosso aplauso, não só como 
forma de punir a conduta de quem omite o citado dever mas sobretudo no plano da prevenção, 
porquanto obriga a entidade em questão a um acrescido dever e redobrada cautela no apura-
mento das faculdades mentais dos outorgantes.
 Regista-se igualmente com agrado que o tipo de crime proposto não se limite no que 
concerne às funções ou qualidades do agente: é que, nos termos do artigo 38º do Decreto-Lei 
n.º76-A/2006, de 29 de Março, são hoje várias as pessoas e entidades, públicas e privadas, que 
podem praticar actos notariais de significativo relevo jurídico e patrimonial, tais como a autenti-
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cação de documentos particulares
 Acresce ainda que exigindo o tipo legal de crime que o idoso possua capacidade para 
tomar decisões de forma autónoma, pressupõe que uma outra pessoa, para além daquela com 
competência para lavrar o acto notarial, tenha diligenciado pela realização desse documento ao 
arrepio dos interesses do idoso, e por norma, para garantir um beneficio patrimonial para si ou 
para terceiro. 
 Nessa medida, seria igualmente indispensável incluir-se no tipo legal de crime a conduta 
daquele que estimula a realização deste acto notarial, cabendo eventualmente noutro tipo legal 
de crime contra o património ou contra a propriedade dificilmente seria punido. 
 Por fim, importaria ainda reflectir-se quanto à possibilidade de prever expressamente a 
punição da tentativa.

 b.  Alínea b)
 Coagir uma pessoa idosa que se encontre, à data, notoriamente limitada ou alterada nas suas 
funções mentais, em termos que impossibilitem a tomada de decisões de forma autónoma ou esclare-
cida, a outorgar procuração para fins de administração ou disposição dos seus bens;
 
 Analisada a norma proposta ora em análise, desde logo somos forçados a concluir que 
a acção típica “coagir”, não pode deixar de ser interpretada à luz do crime de coacção, pelo que 
necessariamente a mesma se confunde com o acto de “constranger” previsto no artigo 154º, n.º 1, 
do Código Penal.
 De resto, “coagir” terá necessariamente de conter um certo de grau de intimidação, seja 
mediante violência ou com recurso à “ ameaça com mal importante”, conforme consta da mencio-
nada norma legal.
 Ademais, constata-se igualmente que a conduta de outorgar procuração é perfeitamente 
subsumível à previsão do referido crime de coacção, visto que este é consideravelmente amplo 
no que concerne ao objecto do constrangimento: pode visar a prática de acto, de omissão, ou 
simplesmente que a vítima suporte uma actividade.
 Destarte, impõe-se concluir que a previsão proposta, quando muito, consubstanciaria um 
tipo especial (quanto à vítima e quanto ao fim do constrangimento) de coacção, punível até com 
uma pena menos grave do que a que é aplicável ao crime de coacção, seja na sua forma simples 
ou na sua forma agravada.
 Mesmo admitindo-se que a norma proposta visava não tanto um constrangimento mas 
um mero aproveitamento – activo – das limitações ou alterações nas funções mentais, sempre se-
ria de concluir que tal conduta seria subsumível ao crime de burla qualificada, previsto nos artigos 
217º, n.º 1, e 218º, n.º 2, alínea c), do Código Penal, como aliás se refere na exposição de motivos.
 Por todo o exposto, e salvo o devido respeito, quer-nos parecer que a proposta de norma 
ora em apreço não só não traz nada de novo ao ordenamento jurídico como até se revela prejudi-
cial ao escopo do diploma, isto é, o reforço da protecção dos direitos dos idosos.
 Pelo que, sugere-se seja esta alínea eliminada.
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 c.  Alínea c)
 Negar o acolhimento ou a permanência de pessoa idosa em instituição pública ou privada 
destinada ao internamento de pessoas idosas, por recusa desta em outorgar procuração para fins de 
administração ou disposição dos seus bens ou em efetuar disposição patrimonial a favor da institui-
ção em causa

 A arquitectura jurídica da norma incriminadora divide-se em dois elementos nucleares. 
 Da perspectiva do agente do crime, a negação em acolher ou permitir a permanência da 
pessoa idosa na instituição, 
 E da perspectiva do idoso a recusa em outorgar procuração para fins de administração ou 
disposição dos seus bens, e por outro a recusa de praticar qualquer acto de disposição de bens a 
favor da instituição em causa. 
 Antes de mais cumpre salientar que a criação de um tipo legal de crime que, expressamen-
te preveja a punição do comportamento enunciado é de aplaudir e merece a nossa concordância. 
 Na verdade, no que às instituições que compõe a rede de instituições públicas e as insti-
tuições de solidariedade social a solicitação desta disposição patrimonial era já considerada um 
comportamento ilícito, embora sem que expressamente se afirmasse a sua relevância penal4.
 É de todos conhecida a postura de algumas instituições de acolhimento de idosos que 
procuram aumentar o seu património através dos bens que estes possuem, pressionando-os, 
quer directamente quer os seus familiares, a entregar determinados activos como condição de 
acesso aos serviços dessas instituições. 
 Tem sido frequentemente noticiada a existência de instituições que solicitam o pagamen-
to de «jóias» ou «donativos» de ingresso que são exigidos apenas àqueles idosos com condição 
económica mais avantajada. 
 Não poderemos todavia deixar de estabelecer algumas reflexões. 
 Em primeiro lugar, pese embora a bondade da norma incriminadora ora desenhada, de-
verá considerar-se que uma parcela considerável das condutas punidas estarão consumidas pelo 
crime de corrupção, previsto no artigo 374.º do Código Penal. O acto de negar o acolhimento 
pressupõe a solicitação da disposição patrimonial ou da outorga da procuração.
 Na verdade, podendo considerar-se ilícito (mas ainda que assim não fosse) o comporta-
mento daquele que, em representação de uma IPSS ou de uma instituição pública com esta fi-
nalidade solicita ou aceita uma disposição patrimonial ou a celebração de uma procuração para 
os efeitos previstos na norma ora proposta, como condição da pratica de um acto (integração ou 
manutenção do idoso na instituição) a que estava obrigado ou pelo menos vinculado a realizar, 
pratica todos os elementos típicos do crime de corrupção.5 
 O facto de a disposição patrimonial ter sido integrada na instituição ou a circunstância de, 

4  Tal como consta do protocolo de cooperação celebrado entre a CNIS e o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social. 
5  A jurisprudência tem considerado que o presidente da direcção de uma IPSS poderá ser considerado funcionário, para efeitos do 

artigo 386.º do Código penal, como resulta entre outros do Acórdão TRC de 28.05.2014, proferido no processo 287/07.8TAGVA.C1.
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mesmo depois de solicitada tal disposição patrimonial, a mesma não ter sido entregue pelo idoso, 
não representa qualquer obstáculo para a consumação do crime de corrupção. 
 Poderá, por esse motivo, considerar-se que existe uma relação de concurso aparente entre 
o crime ora criado e, em alguns casos, do crime de corrupção. Para estes efeitos, entendemos que 
não poderá considerar-se que com a norma ora proposta se aditaram elementos suplementares 
ou especializadores, recriando um novo tipo, mais ajustado às circunstâncias do caso do que seria 
o crime de corrupção, mercê da regra lex specialis derogat legi generali. Não podendo intervir neste 
âmbito a regra da especialidade, não poderia deixar de considerar-se que segundo a regra da con-
sumpção seria o crime de corrupção a consumir o crime ora proposto, uma vez que não poderiam 
ambos ser punidos, atenta a regra ne bis in idem. 
 Nestes casos, como refere  A. M. ALMEIDA COSTA existindo “um espaço de confluências de 
protecção e uma relação material entre as teleologias ou conteúdos de protecção de tipos penais, com 
sobreposição das esferas de tutela, (…) actuará aquela que define o conteúdo e o núcleo de protecção 
penal intensificada”6. 
 O bem jurídico no crime de corrupção apreciado na dimensão da tutela do abuse of en-
trusted power protege já a posição do idoso que, fragilizado perante aqueles que representam a 
administração vê prejudicado não só os seus interesses económicos mas a satisfação dos seus 
interesses essenciais.  
 Acresce ainda que as pessoas colectivas poderão ser punidas pelo crime de corrupção, o 
que não ocorre, pelo menos tal como a presente proposta se apresenta, relativamente ao crime 
contra os direitos fundamentais dos idosos. 
 Por outro lado, tal como neste momento se encontram desenhados, os elementos típicos 
deste crime puniriam a conduta da instituição privada que negasse a permanência de pessoa 
idosa na instituição por recusa desta em efetuar disposição patrimonial a favor da instituição 
em causa. 
 As instituições privadas de acolhimento de idosos visam, como qualquer empresa, o lucro, 
e dessa perspectiva é solicitado aos seus utilizadores o pagamento de uma prestação como con-
trapartida à utilização dos serviços. 
 A redação proposta, tal como se encontra formulada, poderá induzir a que se considere 
que não seria legítimo a uma instituição privada solicitar o pagamento da prestação devida como 
condição para que o utilizador pudesse continuar a usufruir dos serviços prestados. 
 Esta conclusão é possível porque o conceito de “disposição patrimonial” não distingue a 
prestação mensal para pagamento do serviço dos demais actos de transferência de activos injus-
tificados para a instituição. 
 Se, por um lado a solicitação de outorgar procuração para fins de administração ou dispo-
sição dos bens do idoso poderia em qualquer dos casos considerar-se, naquela conjuntura, um 
comportamento que reclama intervenção do direito penal, por outro, a punição das “disposições 
patrimoniais”, num quadro vivencial onde é devido o pagamento de um preço, deverá salvaguar-

6  Almeida Costa ”Comentário Conimbricense ao Código Penal”, Parte Especial, Tomo II, pág. 748-749, pág. 787-788 e 814-815.
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dar todas as disposições que devam considerar-se legitimas e exigíveis. Esta conclusão poderá, 
em determinados casos, valer igualmente para as instituições onde existam vagas de natureza 
social e de carácter particular.  
 Por outro lado será igualmente importante ponderar-se a substituição do conceito de «in-
ternamento» pelo conceito de «acolhimento». Com efeito, este conceito de internamento, po-
dendo naturalmente utilizar-se neste âmbito com toda a propriedade, sugere a permanência do 
idoso “a tempo inteiro” na instituição. Note-se que no âmbito médico a deliberação nº 601/2005 
do Conselho Superior de Estatística apenas considera internamento os períodos superiores a 24 
horas, regra que poderia ser decalcada para estes efeitos. 
 Isto significa que ficariam excluídos do tipo objectivo de crime as situações em que os ido-
sos estivessem acolhidos num centro de dia, ou em que a permanência não fosse suficientemente 
duradoura para que pudesse considerar-se de internamento. 
 Importa a este respeito considerar que não são certamente menores as necessidades de 
tutela dos idosos que se encontrem acolhidos nestas condições. Aqueles que se encontrem aco-
lhidos num centro de dia possuem idênticas fragilidades e a possibilidade de serem influenciados 
e instrumentalizados pelas instituições não é diferente, na medida em que é igual a sua depen-
dência destes serviços. 
 Por tal razão consideramos que o termo acolhimento seria adequado a incluir os idosos 
que, não estando efectivamente «internados» dependem igualmente destas instituições para a 
satisfação das suas necessidades básicas diárias.    
 Tendo em conta as considerações que antecedem, propõe-se a seguinte redação para a 
norma incriminadora ora apreciada: 
 “Negar a integração ou a permanência de pessoa idosa em instituição pública ou pri-
vada destinada ao acolhimento de pessoas idosas, por recusa desta em outorgar procuração 
para fins de administração ou disposição dos seus bens ou em efetuar disposição patrimonial 
de qualquer natureza, incluindo a testamentária, de valor superior ao montante das presta-
ções devidas pelo idoso à instituição em causa;” 
 
 d.  Alínea d)
 Abandonar pessoa idosa em hospitais ou outros estabelecimentos dedicados à prestação de 
cuidados de saúde, quando a pessoa idosa se encontre a cargo do agente

 Na alínea d) do artigo 201.º-A constante da proposta pune-se a conduta daquele que 
abandona pessoa idosa em estabelecimentos de saúde. 
 Antes de mais será importante assinalar que aplaudimos a punição desta conduta. O 
abandono de um idoso num estabelecimento de saúde constitui uma forma de violência que 
pela sua intensidade poderá e deverá ser penalmente sancionada. No contexto cultural que se 
nos apresenta, o comportamento ora punido e o respectivo bem jurídico tutelado respeitam os 
princípios conformadores da necessidade e dignidade penal. Deste modo, não poderemos deixar 
de reconhecer que esta incriminação se encontra legitimada não só desde uma perspectiva da 
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ordem de valores constitucionalmente protegidos (nomeadamente no artigo 73.º da CRP, mas 
essencialmente no artigo 1.º onde se erige a dignidade humana7 como valor primordial), mas 
também, e sobretudo, da perspectiva do suporte ético que lhe deve ser reconhecido. Em síntese, 
mesmo tendo presente que o direito penal será sempre a ultima ratio da defesa social, não po-
deremos deixar de considerar que a actuação do legislador penal com a criminalização destas 
condutas encontra-se materialmente orientada por aqueles dois referenciais – a Constituição e as 
valorações comunitárias eticamente sustentadas, e por isso a incriminação é não só juridicamente 
válida como merecedora de aplauso. 
 Estas conclusões valem para a generalidade da iniciativa legislativa. 
 Quanto à conformação do tipo legal de crime ora desenhado salienta-se o acerto na cria-
ção de um crime formal ou de mera actividade. Com efeito, não seria adequado manter neste 
âmbito a exigência de um resultado de perigo concreto, uma vez que tal conduziria, na prática, à 
inaplicabilidade desta norma incriminadora. Consideramos por isso acertado que os elementos 
típicos tenham sido construídos sobre o referencial da violência (psicológica) exercida sobre a 
pessoa idosa com a conduta punida, e desta perspectiva encontra-se plenamente justificada a 
dispensa do resultado de perigo seja para vida ou para a saúde.  
 Por outro lado, verifica-se que se optou por incluir apenas no tipo objectivo a referência 
aos hospitais ou outros estabelecimentos dedicados à prestação de cuidados de saúde. 
 Esta limitação poderá estar justificada sociologicamente, ou seja, poderá encontrar-se es-
tatisticamente validada, pela sua elevada frequência, o que não significa que o abandono de pes-
soa idosa noutros estabelecimentos não mereça igualmente tutela penal. 
 Merecerá reflexão a possibilidade de se incluir na norma incriminadora a referência ao 
abandono num espaço que se dedique ao apoio social a idosos sem o devido licenciamento, 
ou seja, cuja actividade não se encontre reconhecida, os chamados “lares ilegais”. Estes espaços 
funcionam sem fiscalização e muitas vezes sem condições para satisfazer as necessidades dos 
idosos, e nessa medida o abandono em tais instalações deverá igualmente merecer a atenção do 
legislador penal. Acresce ainda que relativamente a estes não existe uma rede de suporte social 
do Estado que possa encaminhar as pessoas idosas para os estabelecimentos adequados.
  Por fim, verifica-se ainda que se optou, acertadamente, pela criação de um crime especí-
fico ou próprio, na medida em que apenas as pessoas que possuam uma determinada qualida-
de podem ser autores da infracção. Merece-nos, todavia, alguma reserva o conceito escolhido 
para delimitar o círculo de pessoas que podem ser agentes deste crime. Dizer-se que poderão 
ser agentes do crime aqueles que tenham a pessoa idosa a seu «cargo» implica que se admita 
uma margem de incerteza que poderá não ser compatível com o princípio da tipicidade penal. 
Este conceito de «ter alguém a cargo» prescinde de qualquer vínculo, seja familiar ou outro, e não 

7  Esta imposição existe relativamente à pessoa idosa em textos de iniciativa supra nacional, onde, por exemplo, nos Princípios Das 
Nações Unidas Para As Pessoas Idosas, Adoptados pela resolução 46/91 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 16 de De-
zembro de 1991, se refere expressamente que “Os idosos devem ter a possibilidade de viver com dignidade e segurança, sem serem 
explorados ou maltratados física ou mentalmente. Os idosos devem ser tratados de forma justa, independentemente da sua idade, 
género, origem racial ou étnica, deficiência ou outra condição, e ser valorizados independentemente da sua contribuição económica”.
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exige, igualmente segundo cremos, qualquer estabilidade ou duração mínima. Os vizinhos de um 
idoso com quem este passou um fim-de-semana a pedido dos filhos desse idoso poderão praticar 
o crime se este adoecer e ninguém o transportar para casa no momento da alta clínica? 
 A terminologia escolhida teve, segundo cremos, por base a intenção de assegurar que o 
crime apenas possa ser cometido por alguém que tem um qualquer dever de garante.
 Nessa medida, esta margem de incerteza na definição do conceito de «ter a pessoa idosa a 
cargo» poderia eventualmente ser minimizado por referência à terminologia utilizada no código 
penal para reflectir idêntica realidade. 
 Sugerimos por isso que se substitua o conceito de «ter a pessoa a cargo» pela referência 
aos elementos do tipo de crime previstos no artigo 152.º - A do Código Penal onde se prevê como 
concretização deste conceito os actos de ter alguém “ao seu cuidado, à sua guarda, sob sua res-
ponsabilidade”.
  Se por outro lado pretender seguir-se o critério utilizado nos crimes omissivos em concre-
tização do dever de garante tal como consta do disposto no artigo 138.º n.º 1 alínea b) do Código 
Penal. Tal referência poderia, todavia, restringir o âmbito de aplicação da norma incriminadora, 
é certo. Nessa medida, se outra for a intenção do legislador poderia eventualmente optar-se por 
aditar àquela terminologia um outro conceito mais abrangente como o de pessoa que lhe presta-
va assistência em momento anterior à hospitalização.  
  As considerações que antecedem não significam que se considere a construção jurídica 
presente na norma penal inapta para alcançar os objectivos almejados com a incriminação. In-
siste-se que a atribuição de relevância penal a estes comportamentos deve ser aclamada. Ainda 
assim, poderá a norma ser acrisolada nos termos propostos, de modo a que se possa considerar 
inequívoca a sua compatibilidade com os princípios gerais de direito penal nomeadamente a tipi-
cidade, e assim definir com toda a precisão possível os seu âmbito de aplicação. 
  
 e. Alínea e) 
 Impedir ou dificultar o acesso de pessoa idosa à aquisição de bens ou à prestação de serviços 
de qualquer natureza, em razão da idade;

 Com a incriminação prevista nesta alínea e) evita-se a discriminação da pessoa idosa no 
mercado jurídico e protegem-se os seus interesses económicos mediante tutela penal.  
 Tal como tivemos oportunidade de assinalar, a integração dos elementos típicos do crime 
ora proposto reclama que se preveja expressamente o que deve entender-se por «pessoa idosa». 
Seria por isso indispensável que, seguindo a mesma técnica já utilizada no Código Penal, nomea-
damente nos artigos 202.º, 243.º n.º 3, 255.º, 287.º n.º 4, se defina expressamente o conceito de 
«idoso», propondo-se para estes efeitos a adopção do critério cronológico de pessoa com mais de 
65 anos.
 Por outro lado, pese embora deva assinalar-se que são positivas e devem ser aclamadas 
todas as medidas tendentes a garantir que é aniquilada a discriminação relativamente aos idosos 
em razão da idade, nomeadamente no que concerne à aquisição de bens ou serviços, importa 
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ainda assim reconhecer que nesta matéria importa ponderar aturadamente as implicações da 
criação de uma norma penal como a que ora se propõe. 
 Os direitos fundamentais de qualquer pessoa (nomeadamente o direito à não discrimina-
ção) são, ou pelo menos devem ser, naturais, universais e iguais, ou seja, idênticos para todos.   
 A característica da igualdade dos direitos fundamentais não significa que não devam ser 
reconhecidos e particularmente protegidos determinados grupos que se encontrem numa situa-
ção de inferioridade dependência ou marginalização estruturais. Nesse caso os direitos funda-
mentais continuarão a ser iguais para todos os elementos desse grupo discriminado em relação 
aos demais elementos que compõe a sociedade no seu conjunto.  
 Não temos dúvidas que os idosos constituem um grupo que deve ser protegido. O fun-
damento para a protecção dos idosos radica essencialmente na perda de autonomia e na conse-
quente incapacidade de decidirem por si mesmos. A dependência de terceiros, que se vai agra-
vando gradualmente e que, ao contrário do que ocorre com as crianças, é perpétua, justifica uma 
atenção especial de toda a comunidade e a criação de um regime que os proteja.        
 Voltando à arquitectura jurídica desta norma incriminadora, verifica-se que os elementos 
do tipo objectivo são construídos sob o referencial da discriminação em razão da idade. Ao con-
trário do que ocorre na alínea a) ou na alínea b) do ora apreciado artigo 201.º-A, não se exige para 
a consumação do tipo legal de crime qualquer condição particular das vítimas deste crime, ou 
qualquer incapacidade reconhecida para além da sua qualidade de «idoso». Esta condição poderá 
ser suficiente, é certo, para que se construa um tipo legal de crime que sancione penalmente a 
conduta daqueles que discriminem alguém em função da sua avançada idade. O que nos deve 
merecer aturada reflexão são as razões (materialmente orientadas, e não tributárias de uma qual-
quer moralidade, ainda que maioritária ou dominante) para que se distinga o comportamento 
daquele que discrimina, ou seguindo a terminologia legal, impede ou dificulta o acesso de pessoa 
idosa à aquisição de bens ou à prestação de serviços de qualquer natureza, em razão da idade, 
daquele que actua precisamente do mesmo modo mas relativamente a um invisual, a alguém que 
padeça de surdez mudez, ou alguém com reduzida mobilidade, em razão dessa incapacidade.  
 A situação de dependência da pessoa idosa que na exposição de motivos figura como mo-
tivação para as incriminações que constam deste projecto, não é, no que concerne aos interesses 
económicos, exclusiva do idoso.
 Embora se considere que os idosos merecem protecção neste domínio, e consequente-
mente se concorde com o teor desta incriminação, merece-nos assumida reserva a compatibili-
dade de uma previsão normativa desta natureza com o princípio da igualdade. A discriminação 
“económica” de um idoso pela sua idade não diferente da discriminação económica de um invi-
sual pela sua incapacidade. 
 É precisamente por essa razão que todas as demais normas incriminadoras do Código Pe-
nal que estabelecem um regime de protecção especial para as pessoas idosas contempla igual-
mente o conjunto das demais pessoas vulneráveis que pela sua dependência estarão em idêntica 
condição e merecem tutela igual (nomeadamente a alínea d) do n.º 1 do artigo 152.º; alínea c) do 
n.º 2 do artigo 132.º e todas as normas que remetem para este regime; alínea b) do n.º 1 do artigo 
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155.º; alínea e) do n.º 2 do artigo 158.º e alínea d) do n.º 1 do artigo 204.º). 
 Ao contrário do que ocorre com as demais condutas punidas neste artigo, que tutelam 
fenómenos que afectam particularmente os idosos, esta alínea e) regula uma situação que po-
tencialmente poderá afectar qualquer pessoa especialmente vulnerável ou qualquer pessoa com 
alguma incapacidade ou dependência. Nessa medida, dificilmente se poderá compreender que 
a “discriminação” ora punida apenas proteja uma parte do conjunto de pessoas potencialmente 
afectadas com condutas semelhantes. 
 Merecerão apenas ressalva os casos em que a especial vulnerabilidade ocorra em função 
da menoridade ou de alguma limitação intelectual, uma vez que nestes casos o impedimento na 
aquisição de bens ou serviços existe para sua própria protecção, com as consequências civis asso-
ciadas aos negócios celebrados com estas pessoas.  
 Todavia, não podemos deixar de considerar que os actos de “discriminação económica” 
não afectarão unicamente as pessoas especialmente vulneráveis. Na verdade, todos os actos de 
discriminação serão naturalmente merecedores de um inequívoco juízo de censura. Caberia por 
isso ainda reflectir sobre a compatibilidade constitucional de uma incriminação que protegendo 
os actos de discriminação na aquisição de bens ou serviços deixasse fora da incriminação os actos 
por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual ou identida-
de de género, tal como o Código Penal prevê noutros preceitos, nomeadamente no artigo 240.º.  
 Por outro lado deveria a este respeito seguir-se uma orientação semelhante àquela que 
preside ao diploma relativo à discriminação racial constante da Lei n.º 134/99, de 28 de Agosto. 
Haverá que reconhecer-se que esta lei é rigorosa na delimitação das condutas proibidas, sendo 
certo que nele se prevêem condutas cuja ilicitude, da perspectiva da definição de actos de discri-
minação, são mais graves são e não obstante, são todas puníveis com contra-ordenação. 
 Neste sentido, será importante igualmente reflectir sobre a compatibilidade desta incri-
minação com o princípio da proporcionalidade, sem perder de vista a lógica de ultima ratio que 
preside à intervenção do direito penal do direito penal. Cabe a este respeito questionar se seria 
compatível com os princípios gerais de direito penal, nomeadamente de fonte constitucional, 
punir com pena de prisão a conduta de um indivíduo que proíbe a entrada de um idoso num bar, 
numa discoteca, numa loja de telemóveis.
 Sendo tal conduta punida deveria por isso, eventualmente, restringir o crime a casos de 
bens ou serviços essenciais ou de primeira necessidade. 
 Acresce ainda que a conduta que impeça ou dificulte o acesso de pessoa idosa a deter-
minados bens ou serviços em razão da idade haverá de ser ilegítima, ainda que opere em razão 
da idade. É precisamente por via da idade que determinadas pessoas perdem a possibilidade de 
conduzir determinados veículos, ou de aceder ao serviço militar, etc, sendo estas limitações justi-
ficadas unicamente em razão da idade (e naturalmente na diminuição ou perda de determinadas 
exigências somáticas indispensáveis ao seu exercício). 
 Em suma, entendemos que deverá necessariamente reflectir-se sobre a possibilidade 
de suprimir esta incriminação, eliminando-a do artigo 201.º-A ora criado.
 Por fim, caso assim não se entenda, e mantendo-se a norma incriminadora tal como cons-
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ta do projecto lei, merece igualmente reflexão atribuir natureza semi-pública a este crime. Com 
efeito tendo em conta que apenas se exige a qualidade de pessoa idosa, sem qualquer limitação 
associada, podendo consequentemente afectar alguém que tenha 65 ou 70 anos, deverá ficar na 
disponibilidade destes decidir se pretendem ou não perseguir criminalmente os agentes do cri-
me. 
 Não poderemos deixar de reconhecer que, tendo por base uma referência cronológica no 
conceito de idoso, poderão alguns cidadãos não pretender identificar-se ou sentir-se parte de um 
colectivo estigmatizado, associado às ideias de inutilidade, solidão quotidiana e doença e outras 
realidades pouco atractivas. Sujeitar alguém que não queira integrar este conceito de idoso a uma 
investigação penal e eventualmente a um julgamento será uma nova forma de violência.  
 Nesse sentido, ao contrário do que ocorre nas demais incriminações constes deste artigo 
201.º - A, seria eventualmente adequado atribuir-se natureza semi-pública a este crime. 
 Tendo em conta as considerações que antecedem, caso se mantenha a intenção de punir 
o dito comportamento propõe-se a seguinte redacção para a norma incriminadora ora apreciada: 
 i) Impedir ou dificultar ilegitimamente o acesso de pessoa idosa ou com deficiência física 
auditiva ou visual à aquisição de bens ou à prestação de serviços de qualquer natureza, em razão 
dessa idade ou dessa limitação; ou actuar desse modo por causa da sua raça, cor, origem étnica 
ou nacional, religião, sexo, orientação sexual ou identidade de género.
 ii) O procedimento criminal pelo crime previsto na alínea e) depende de queixa.
 

 2.  Artigo 184.°
 As penas previstas nos artigos 180.º, 181.º e 183.º são elevadas de metade nos seus limites mí-
nimo e máximo se a vítima for uma das pessoas referidas nas alíneas c) e l) do n.º 2 do artigo 132.º, no 
exercício das suas funções ou por causa delas, ou se o agente for funcionário e praticar o facto com 
grave abuso de autoridade.

 Os crimes previstos nos artigos 180º, 181º e 183º do Código Penal, inseridos num Capítulo 
designado “dos crimes contra a honra” visam precisamente tutelar a honra ou o bom nome.
 Como circunstância agravante para tais crimes, o legislador selecionou apenas as pessoas 
indicadas na alínea l), do n.º 2, do artigo 132º do Código Penal, as quais que exercem funções me-
recedoras de um especial respeito.
 Daí que ofender a honra ou o bom nome de tais pessoas seja consequentemente merece-
dor de maior censura penal.
 A norma proposta ora em análise pretende agravar a pena aplicável a quem ofenda a hon-
ra de toda e qualquer “pessoa particularmente indefesa, em razão de idade, deficiência, doença ou 
gravidez”.
 Conforme se refere na própria exposição de motivos do projecto ora em análise, alguns 
crimes vêem a sua pena agravada quando cometidos contra tais pessoas. Tal sucede porque o 
legislador considerou que tais pessoas se encontram numa situação de fragilidade em relação ao 
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agressor e, consequentemente, a sua capacidade de defesa está diminuída.
 Na verdade, uma criança, um idoso, uma grávida ou um portador de deficiência motora ou 
mental são mais facilmente agredidos, ameaçados, coagidos ou sequestrados do que uma qual-
quer outra pessoa, desde logo porque não têm – tendencialmente – a mesma força, agilidade ou 
destreza que um “agressor médio”.
 Já no âmbito dos crimes contra o património, o legislador refere-se à especial “debilidade” 
ou “vulnerabilidade” da vítima. Com efeito, no âmbito de tais crimes, está em causa igualmente 
uma certa incapacidade de resistir ou reagir (pense-se no roubo), bem como uma menor vigilân-
cia (pense-se no crime de furto) ou maior susceptibilidade de incorrer num logro (elemento do 
crime de burla).
 Do que ficou dito facilmente se extrai que o fundamento jurídico-penal para a agravação 
prevista no artigo 184º é totalmente distinto daquele que subjaz às outras mencionadas circuns-
tâncias agravantes ou qualificativas.
 A nosso ver, o escopo político criminal da norma proposta é totalmente  fundado e jus-
tificado; contudo, quer-nos parecer que o fundamento para a agravação dos crimes cometidos 
contra a honra de idoso deve ser o maior respeito que esta categoria de cidadãos merece e não 
tanto a sua menor capacidade de defesa, a qual é manifestamente irrelevante quando falamos de 
crimes contra a honra, mormente nos casos de difamação ou calúnia.
 Deste modo, ousamos sugerir que a alteração proposta simplesmente preveja “se a vítima 
tiver mais de 65 anos de idade/for pessoa idosa ou se for uma das pessoas referidas na alínea l)…”, 
consoante seja ou não inserida uma definição do conceito de idoso, como acima se sugeriu.
 Salienta-se, por fim, que tal como se encontra neste momento redigida, a norma exige 
para ambas circunstâncias agravantes que o crime tenha sido cometido “no exercício das suas fun-
ções ou por causa delas, ou se o agente for funcionário e praticar o facto com grave abuso de autori-
dade”. Deverá, consequentemente, autonomizar-se claramente cada uma das agravantes.  

 3.  Artigo 218.º n.º 2, alínea e) 
 A atuação envolver um plano, campanha ou promoção destinados a induzir alguém a adquirir 
bens ou serviços que não solicitou previamente, executada através de contactos telefónicos da inicia-
tiva do promotor do plano, campanha ou promoção.

 Tal como desenhada no presente projecto lei, a agravação do crime de burla ocorrerá sem-
pre que o comportamento tipicamente relevante envolver o contacto telefónico para aquisição 
de bens ou serviços não solicitados. Isto significa que se prescinde aqui da identidade ou qualida-
de da vítima, e é indiferente à intervenção de qualquer pessoa especialmente vulnerável. 
 Na verdade, a norma ora proposta nem visa especificamente os idosos ou qualquer outra 
categoria de cidadão, sendo até mais ampla do que as normas vigentes em matéria de defesa do 
consumidor, que apenas visam proteger as pessoas (singulares ou, em alguns casos, colectivas) 
que se insiram no conceito de “consumidor”.
 Entendemos que esta agravação escapa à lógica transversal do diploma ora apreciado. 
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Na verdade, a conduta de um determinado agente económico ou uma qualquer pessoa que pro-
voque um prejuízo patrimonial a um idoso por via de uma actuação que envolva o contacto te-
lefónico para aquisição de bens ou produtos não solicitados, com o preenchimento dos demais 
elementos típicos do artigo 217.º n.º 1 do Código penal, seria já agravada por aplicação do artigo 
218.º n.º 2 al. c). 
 A agravação ora criada não concede protecção adicional às pessoas idosas, e desta pers-
pectiva, seria de dispensar. 
 Por outro lado, e com maior relevo, cabe alertar para a circunstância de esta disposição 
nunca poder valer como tipo de crime autónomo, uma vez que carece sempre de ser conjugado 
com a disposição do artigo 217º, n.º 1, do Código Penal. Isto é, toda e qualquer circunstância quali-
ficativa do crime de burla depende da verificação dos elementos típicos, objectivos e subjectivos, 
do crime de burla simples.
Desde logo, imprescindível se tornar que o agente:
	 						•		Determine	outrem	a	praticar	actos	que	lhe	causem	ou	causem	a	outra	pessoa,	prejuízo	

patrimonial;
	 						•		Com	intenção	de	obter	para	si	ou	para	terceiro	enriquecimento	ilegítimo;
	 						•		Por	meio	de	erro	ou	engano	sobre	factos	que	astuciosamente	provocou.
 Ora, a previsão legal ora proposta parece partir do pressuposto que os bens ou serviços 
são livremente e genuinamente adquiridos, simplesmente não foram previamente solicitados. O 
que é manifestamente insuficiente para se concluir que visam um enriquecimento ilegítimo, o 
que fica desde logo afastado se o bem for entregue ou o serviço prestado.
 Parece-nos assim que esta circunstância qualificativa poderia ser substituída pela criação 
de um regime em matéria de defesa do consumidor que proteja de forma mais acentuada os 
idosos, mormente no que concerne a prazos mais alargados para o exercício do direito de livre 
resolução, mais rigorosas exigências de formalização do contrato ou estabelecimento de contra
-ordenações e/ou coimas específicas para este tipo de contratação quando sejam contraentes 
pessoas idosas.
 A agravação ora criada é tributária de uma politica criminal que entende que, em determi-
nados casos ou em determinados contextos, algumas práticas comerciais desleais deverão assu-
mir relevância penal. 
 Existem latitudes onde a criminalização das práticas comerciais agressivas, nomeadamen-
te aquelas concretizadas por telefonemas com o anúncio de bens não solicitados é uma realida-
de8. 
 Agravar a punição pela prática do crime de burla quando seja cometido com recurso a prá-
ticas comerciais desleais, sejam enganosas ou agressivas, é um assunto que merece naturalmente 
a atenção do legislador penal. Entendemos porém que a discussão destas questões deveria ocor-
rer numa iniciativa autónoma, uma vez que o seu âmbito de aplicação não se confunde com a 

8  Tal regulação consta do seguinte instrumento normativo existente no Reino Unido: The Consumer Protection from Unfair Trading 
Regulations 2008.
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protecção dos direitos ou interesses específicos dos idosos nem de outras pessoas especialmente 
vulneráveis. Desta perspectiva, numa estratégia de definição das circunstâncias agravantes do 
crime de burla por via do recurso a práticas comerciais agressivas seria de ponderar a inclusão de 
outras formas de abordagem das potenciais vítimas, nomeadamente por recurso às tecnologias 
da informação, para além do contacto por telefone, cada vez menos utilizado para estes efeitos. 
Não é sequer correcta a ideia que os idosos (ainda que tal conceito inclua apenas as pessoas com 
65 anos ou mais) não utilizam as tecnologias de informação, nomeadamente as redes sociais e o 
e-mail. 
 Com a agravação constante deste projecto lei regulam-se as questões relativas às relações 
entre comerciantes e consumidores, e tendo em conta as considerações que antecedem, seria, da 
perspectiva da protecção das pessoas idosas, de dispensar. 
 Por outro lado, não poderá deixar de reconhecer-se que as práticas comerciais desleais 
das empresas com os consumidores encontra previsão expressa no Decreto Lei n.º 57/2008, de 
26 de Março, onde se regulam de modo preciso e abrangente as práticas comerciais que devem 
considerar-se agressivas ou enganosas9. Considera-se já uma prática comercial agressiva “fazer 
solicitações persistentes e não solicitadas, por telefone, fax, e-mail ou qualquer outro meio de co-
municação à distância”, nos termos do artigo 12.º al. c).
 No mesmo Decreto Lei institui-se um regime sancionatório contra-ordenacional que nos 
parece eficaz e suficientemente dissuasivo, onde se encontram igualmente previstas sanções 
acessórias adaptadas a essa realidade jurídica.  
 Não poderemos por isso deixar de questionar a pertinência da agravação do crime de bur-
la com base nos elementos contemplados nesta norma.   

9  A este respeito, Hélio Rigor Rodrigues, A Cláusula Geral das práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores, in 
JusJornal, N.º 758, 14 de Abril de 2009, Editora Wolters Kluwer Portugal.
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*

São estas, em suma, as considerações que o SMMP tem a tecer ao Projecto Lei acima referido. 

Sendo este o nosso parecer, manifestamos a disposição do Sindicato dos Magistrados do Mi-
nistério Público de continuar a contribuir para um reforço da correcção e bondade do processo 
de elaboração legislativa. 

Lisboa, 04 de Janeiro de 2016 
A Direcção do SMMP

(Parecer elaborado pelo Departamento de Formação, Estudos e Pareceres do SMMP - Grupo de Trabalho da Área Penal)


