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I. Introdução: 

Através do ofício n.° 67/1ª-CACDLG/2015, remetido pelo Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República, foi 

enviado à Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), para emissão de parecer, 

o projeto de alteração do Código Penal, criminalizando um conjunto de condutas que 

atentam contra os direitos fundamentais dos idosos. 

 

II. Na generalidade: 

Segundo o projeto lei pretende-se a introdução de um crime autónomo 

supostamente destinado a proteger os direitos fundamentais dos idosos. 

Desde logo importa assinalar que (i) nas condutas punidas nem sempre é fácil 

identificar o concreto bem jurídico protegido; (ii) que o mesmo, a existir, não parece 

prender-se diretamente com os idosos; (iii) que não se identifica claramente qual a 

faceta concretamente protegida. 

Por outro lado, abunda a utilização de conceitos diferentes dos usados na 

Constituição da República Portuguesa (C.R.P.), no Código Civil (C.C.) e no Código Penal 

(C.P.) o que obviamente conduz a uma imprecisão na integração das condutas. 

Na verdade, em todos esses diplomas há vários artigos que versam 

diretamente sobre idosos, mas tal expressão nunca é utilizada nos mesmos.  

A C.R.P. fala em “terceira idade”, o C.C., nomeadamente no regime das 

incapacidades, interdições e inabilitações, em pessoas com “anomalia psíquica, surdez-

mudez ou cegueira se mostrem incapazes de governar suas pessoas e bens” e o C.P. em 

“pessoa particularmente indefesa, nomeadamente em razão da idade, deficiência, 

doença, gravidez ou dependência económica” ou vítima débil e também em “vítima 

especialmente vulnerável". 

Ademais, cumpre salientar a responsabilidade que a C.R.P. atribui ao Estado 

em matéria de terceira idade, nomeadamente: 



•O sistema de segurança social protege os cidadãos na doença, velhice, 

invalidez, viuvez e orfandade, bem como no desemprego e em todas as outras 

situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o 

trabalho (cfr. artigo n.º 63, n.º 3); 

•Incumbe, designadamente, ao Estado para proteção da família promover a 

criação e garantir o acesso a uma rede nacional de creches e de outros equipamentos 

sociais de apoio à família, bem como uma política de terceira idade [cfr. artigo n.º 67, 

n.º 2, al. b)]; 

•O Estado obriga-se a realizar uma política nacional de prevenção e de 

tratamento, reabilitação e integração dos cidadãos portadores de deficiência e de 

apoio às suas famílias, a desenvolver uma pedagogia que sensibilize a sociedade 

quanto aos deveres de respeito e solidariedade para com aqueles e a assumir o 

encargo da efetiva realização dos seus direitos, sem prejuízo dos direitos e deveres dos 

pais ou tutores (cfr. artigo n.º 71.º, n.º 2); 

•O Estado apoia as organizações de cidadãos portadores de deficiência (cfr. 

artigo n.º 71, n.º 3); 

•A política de terceira idade engloba medidas de caráter económico, social e 

cultural tendentes a proporcionar às pessoas idosas oportunidades de realização 

pessoal, através de uma participação ativa na vida da comunidade (cfr. artigo n.º 72, 

n.º 2). 

 

III. Na especialidade: 

Feito o enquadramento supra, passemos à análise de cada uma das normas 

propostas. 

 

«Capítulo IX - Dos crimes contra direitos fundamentais dos idosos 

Artigo 201.°-A 

Idosos 

Quem: 

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; 

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 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 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 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.» 

 

Importa, desde logo, chamar a atenção para a terminologia usada na epígrafe 

deste normativo, que se terá ficado a dever certamente a lapso, porquanto a condição 

de “idoso” não constitui, como é óbvio, qualquer ilícito. 

Assim sendo, a manter-se a previsão, cujo conteúdo se analisará em seguida, 

propõe-se a modificação da respetiva designação para “Crime contra pessoa idosa” ou 

“Crime contra idoso”. 

Passemos, agora, à escalpelização das alíneas do preceito proposto. 

  

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; 

 

A leitura desta norma suscita-nos, desde logo, uma interrogação. Qual o bem 

jurídico protegido? A integridade dos atos notariais?  



A conduta em causa já é, quanto a nós, suficientemente acautelada pelos 

institutos civis da interdição, inabilitação e vícios de declaração.  

Na verdade, uma vez que são abrangidos todos os atos notariais, podendo do 

facto de os mesmos terem sido lavrados, por si só, não advir qualquer consequência 

para o “idoso”, não se percebe qual a faceta dos direitos fundamentais deste que, com 

este normativo, se visa proteger.  

Por outro lado, na C.R.P., relativamente à terceira idade, estipula-se que, 

nomeadamente, as pessoas idosas têm direito à segurança económica e a condições 

de habitação e convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal 

e evitem e superem o isolamento ou a marginalização social (cfr. artigo n.º 72, n.º 1, 

do CRP). 

Para além disso, a redação proposta é demasiado complexa, havendo 

elementos do tipo que suscitam alguma dificuldade de integração.  

É que, ao bastar que o ato notarial “envolva” pessoa idosa estipula-se uma 

alargamento injustificado da punição, parecendo bastar que a mesma intervenha 

como testemunha, por exemplo, para se consumar o crime, verificados os mais 

elementos do tipo.  

Pense-se ainda no caso de o ato em causa ser o reconhecimento de um 

documento. O documento existe, o reconhecimento foi feito pelo notário, é 

verdadeiro e correto, mas o idoso que o solicitou está alterado nas suas funções 

mentais, sem condições de tomar decisões e sem representação legal. 

Ademais, ao exigir-se que a pessoa idosa se encontre “notoriamente limitada 

ou alterada nas suas funções mentais que impossibilitem a tomada de decisões de 

forma autónoma ou esclarecida, sem que se mostre assegurada a sua representação 

legal” utilizam-se diferentes conceitos dos usados no regime jurídico da interdição e 

inabilitação previsto no C.C.. 

Por último, há que salientar que, como parece decorrer do projeto legislativo, o 

normativo proposto reveste natureza pública. 

Ora, considerando que o mesmo abrange todos os atos notariais em que 

intervém o idoso, existe uma probabilidade séria dos Serviços do Ministério Público 

serem “inundados” de certidões de atos notariais (o que qualquer notário fará ainda 



que nada no ato lhe suscite dúvidas, para deste modo se acautelar), algumas das quais, 

sem qualquer relevância social que justifiquem uma intervenção penal. 

Assim, afigura-se-nos que este preceito, além das imprecisões e dificuldades 

de integração apontadas, não se justifica por a situação já estar acautelada pela lei 

civil. 

 

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 esclarecida, a outorgar procuração para 

fins de administração ou disposição dos seus bens; 

 

Coagir tem, nos termos da lei penal, uma definição estanque. Assim, se para 

integrar o elemento do tipo “coagir” se tem de recorrer à definição legal de coação 

(cfr. artigo n.º 154, n.º 1, do C.P.), verifica-se que o regime vigente da coação já tutela 

até mais eficazmente a situação.  

Na verdade, no regime atual a pena do crime simples é até mais grave, admite 

a punição da tentativa (cfr. artigo n.º 154, n.º 2, do C.P.) que a pena do artigo n.º 201, 

al. b, do C.P. nem sequer permitia (cfr. artigo n.º  23, n.º 1, do C.P.), sendo certo que a 

situação sempre estaria integrada no crime qualificado (cfr. artigo n.º 155, n.º 1, al. b), 

com uma pena muito mais grave. 

Assim sendo, parece-nos que a previsão proposta não tem razão de ser, 

estando o idoso já devidamente protegido pelo regime já existente. 

 

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 instituição em causa; 

 

A situação é, por definição, uma tentativa de coação e esta já se encontra 

punida (cfr. artigo n.º 154, n.º 1, n.º 2 e artigo n.º 155, n.º 1, al. b), do C.P.), conforme 

frisámos na alínea anterior, pelo que se mantém a mesma conclusão. 

 



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; 

 

A redação desta alínea deve, em nosso entender, ser alterada por forma a 

evitar um alargamento injustificado da punição. Assim, sugere-se a seguinte redação:  

“Quem, tendo o dever de cuidar de pessoa particularmente indefesa, em razão 

de idade, e a abandonar em hospitais ou outros estabelecimentos dedicados à 

prestação de cuidados de saúde....”. 

Por outro lado, tal previsão deverá inserir-se nos crimes de maus tratos e de 

violência doméstica, cuja pena é superior à prevista nesta proposta, adicionando-se 

uma nova alínea em cada um deles, ou na inserção sistemática dos crimes contra as 

pessoas em preceito autónomo. 

 

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; 

 

A situação integra já a definição de maus tratos ou violência doméstica. 

Tal preceito não deve, assim, ter acolhimento. 

* 

Sem embargo da posição que defendemos anteriormente, mas na 

eventualidade de se insistir na previsão deste normativo, diremos que apenas fará 

sentido a criação de um novo ilícito criminal se o bem jurídico for a proteção de pessoa 

indefesa em razão da idade, visando tal protecção a sua pessoa e os seus bens, 

concretizando-se as situações que deverão ser protegidas com incriminação nova. 

Por outro lado, convém determinar a idade a partir da qual se considera uma 

pessoa idosa, nomeadamente para efeitos penais. 

E neste ponto, pese embora a definição atribuída pela Organização Mundial de 

Saúde, segundo a qual pessoa idosa é aquela que tem 60 ou mais anos de idade, 

teremos de considerar outros factores actuais, nomeadamente o aumento da 

esperança média de vida, por decorrência da evolução médico-científica e fármaco-



científica, a qual levou a que a diminuição das faculdades mentais passasse a ocorrer, 

na grande maioria dos casos, bem mais tarde. 

Assim sendo, propõe-se que pessoa idosa, para efeitos penais, seja a pessoa 

com 65 ou mais anos de idade.  

Desta forma, caso se mantenha tal propósito, sugere-se a alteração da 

redacção do normativo nos seguintes termos: 

 

«Capítulo IX - Dos crimes contra direitos fundamentais dos idosos 

Artigo 201.°-A 

Crime contra idoso 

1. Quem: 

a) Tendo o dever de cuidar de pessoa particularmente indefesa, em razão de 

idade, a abandonar em hospitais ou outros estabelecimentos dedicados à prestação de 

cuidados de saúde;  

b) Lavrar ato notarial, sem que se mostre assegurada a sua representação ou 

procuração para fins de administração ou disposição dos seus bens, que envolva 

pessoa idosa que se encontre notoriamente limitada ou alterada nas suas funções 

mentais, em termos que impossibilitem a tomada de decisões de forma autónoma ou 

esclarecida, com intuito de lhe causar prejuízo patrimonial ou a terceiro;  

c) Condicionar o acolhimento ou a permanência de pessoa idosa em instituição 

pública ou privada destinada ao seu internamento, à outorga de  procuração para fins 

de administração ou disposição dos seus bens ou de disposição patrimonial a favor da 

instituição em causa;  

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

2. Para efeitos do número anterior, é considerada pessoa idosa aquela que tem 

65 ou mais anos de idade.» 

** 

«Artigo 184.° 

[…] 

 As penas previstas nos artigos 180.º, 181.º e 183.º são elevadas de metade nos 

seus limites mínimo 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.» 

 

A elevação da moldura penal é discutível.  

Porém, por se tratar de uma opção de pura política legislativa, nada temos a 

apontar. 

** 

«Artigo 218.° 

[…] 

1 – […]. 

2 – […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; ou 

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 iniciativa do promotor do plano, campanha 

ou promoção. 

3 – […]. 

4 – […].» 

A nova alínea nada acrescenta de novo ao crime de burla, porquanto a 

situação já cabe no crime qualificado por si só na alínea c) do nº 2 do art.º 218.º do 

C.P.. 

Afigura-se-nos, pois, que a previsão proposta não tem justificação, uma vez 

que o idoso já se encontra devidamente protegido. 

*** 
 


