
O PIROPO NÃO MORREU! 

 

Os jornais noticiavam: “o piropo passa a ser punido com três anos de prisão”. 

Como é possível dizer tantos disparates em tão poucas palavras? 

Na verdade, sempre que a comunicação social se pronuncia sobre matéria jurídica ou erra ou deturpa. 

Vejamos: a lei n.º 83/2015, de 5 de Agosto veio dar uma nova redacção ao Art. 170.º, do Código Penal, no sentido 

de abranger a formulação de “propostas de teor sexual”. Assim, sob a epígrafe de “Importunação sexual”, a 

redacção actual do referido preceito da lei penal é a seguinte: “Quem importunar outra pessoa, praticando 

perante ela actos de carácter exibicionista, formulando propostas de teor sexual ou constrangendo-a a contactos 

de natureza sexual, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias, se pena mais 

grave lhe não couber por força de outra disposição legal”. 

Para que qualquer acto previsto neste artigo possa ser punido com pena de prisão até 3 anos é necessário que 

seja praticado sobre menor de 14 anos de idade, conforme previsto no Art. 171.º, n.º 3, alínea a), do mesmo 

código. 

Como vêem, nunca a lei fala em “piropo” ou dá qualquer definição do mesmo. Aliás, esta palavra, com o sentido 

de “galanteio” ou “lisonja”, nem sequer existe na língua portuguesa, pois é de origem espanhola, embora 

também seja usada no Brasil. 

Como em Direito Penal vigora o princípio da tipicidade (só é crime, a conduta que, como tal, se encontrar 

descrita, ou seja, tipificada, na lei penal) resulta evidente que dirigir um galanteio (piropo) a qualquer pessoa 

conhecida ou desconhecida, continua a ser um acto lícito, a menos que as expressões utilizadas correspondam 

à formulação de uma proposta de teor sexual. 

Portanto, quando um dos meus queridos leitores, em plena via pública, se cruzar com uma jovem esbelta, num 

destes dias de sol intenso, pode dizer-lhe impunemente: “beleza, caminha pela sombra, porque o sol derrete os 

bombons!” 
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