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I.

Análise da iniciativa
•

A iniciativa

Com o presente Projeto de Lei propõe-se a alteração do artigo 387.º (Maus tratos a
animais de companhia) do Código Penal, prevendo que a conduta de quem mate, sem
motivo legítimo, animal de companhia seja punida com pena de prisão até três anos ou
com pena de multa, punindo-se igualmente a respetiva tentativa.
Conforme é referido na exposição de motivos, a intervenção legislativa em apreço visa
«dissipar quaisquer dúvidas interpretativas que se têm registado na aplicação da lei»,
clarificando aquela que foi, desde sempre, a intenção do legislador: incluir no tipo penal
previsto no artigo 387.º do Código Penal a morte de animal de companhia. Com efeito,
com a Lei n.º 69/2014, de 29 de agosto, introduziu-se no ordenamento jurídico português
a criminalização dos maus tratos e do abandono de animais de companhia, prevendo a
agravação da moldura penal quando dos maus tratos resultasse a morte do animal de
companhia, conduta que passa agora a estar expressamente incluída no tipo legal1.
O Projeto de Lei em apreço retoma, nos exatos termos, iniciativa anteriormente
apresentada pelo mesmo Grupo Parlamentar – o Projeto de Lei n.º 1224/XIII/4.ª – e
compõe-se de três artigos preambulares: o primeiro definidor do respetivo objeto; o
segundo prevendo a alteração do artigo 387.º (através do aditamento de dois novos
números) do Código Penal; e o terceiro determinando que o início de vigência das
normas a aprovar ocorrerá no dia seguinte ao da sua publicação.
As alterações introduzidas no citado artigo 387.º do Código Penal são as seguintes:

1

No parecer do Conselho Superior da Magistratura, emitido no âmbito do processo do PJL 1224/XIII/4.ª (PSD), pode ler-

se que «a inclusão no elemento objetivo da morte do animal trata-se de uma consideração legítima e que visa colmatar
a lacuna que se vinha verificando da falta de punibilidade de condutas de que resultava a morte de um animal de
companhia, mas sem que para tal fosse infligida dor, sofrimento ou maus tratos físicos», concluindo que «a alteração ora
proposta é uma intervenção para assegurar uma necessidade legislativa já verificada.»
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CÓDIGO PENAL

PROJETO DE LEI N.º 112/XIV/1.ª

Artigo 387.º

Artigo 387.º
Morte e maus tratos a animal de companhia

Maus tratos a animais de companhia

1 - Quem, sem motivo legítimo, matar animal de
companhia é punido com pena de prisão até três anos
ou com pena de multa.
2 – A tentativa é punível.
1- Quem, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou

3 – [Anterior n.º 1].

quaisquer outros maus tratos físicos a um animal de
companhia é punido com pena de prisão até um ano ou
com

pena

de

multa

até

120

dias.

2 - Se dos factos previstos no número anterior resultar a

4 – [Anterior n.º 2].

morte do animal, a privação de importante órgão ou
membro ou a afetação grave e permanente da sua
capacidade de locomoção, o agente é punido com pena de
prisão até dois anos ou com pena de multa até 240 dias.

•

Enquadramento jurídico nacional

A matéria relativa aos direitos dos animais tem vindo a ser consagrada de forma
transversal no ordenamento jurídico português 2 , cumprindo destacar a criação do
estatuto jurídico dos animais e a criminalização dos maus tratos a animais de
companhia.
Foi a Lei n.º 8/2017, de 3 de março3 que procedeu à aprovação do estatuto jurídico dos
animais, diploma que aditou o Subtítulo I-A - Dos animais integrando os artigos 201.º B a 201.º -D ao Código Civil4. O artigo 201.º-B veio prever que «os animais são seres
vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica em virtude da sua
natureza», acrescentando os artigos 201.º-C e 202.º-D que a proteção jurídica dos
animais opera por via das disposições do Código Civil e de legislação especial, e que
«na ausência de lei especial, são aplicáveis subsidiariamente aos animais as

2

Sobre maus tratos a animais, antecedentes legislativos e respetiva evolução histórica pode ser consultada a nota

técnica do Projeto de Lei n.º 209/XIII.
3

Trabalhos preparatórios.

4

A Lei n.º 8/2017, de 3 de março, procedeu à alteração do Código Civil, do Código de Processo Civil e do Código Penal.
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disposições relativas às coisas, desde que não sejam incompatíveis com a sua
natureza».
Relativamente à defesa e proteção dos animais, o artigo 1.º da Lei n.º 92/95, de 12 de
setembro 5 , determinou que são «proibidas todas as violências injustificadas contra
animais, considerando-se como tais os atos consistentes em, sem necessidade, se
infligir a morte, o sofrimento cruel e prolongado ou graves lesões a um animal»,
enquanto o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro6, determina que as
«condições de detenção e de alojamento para reprodução, criação, manutenção e
acomodação dos animais de companhia devem salvaguardar os seus parâmetros de
bem-estar animal», não podendo nenhum animal ser detido como animal de companhia
se não estiverem asseguradas estas condições ou se não se adaptar ao cativeiro. São,
ainda, proibidas todas as violências contra animais, considerando-se como tais os atos
consistentes em, sem necessidade, se infligir a morte, o sofrimento ou lesões a um
animal».
Por sua vez, o artigo 1305.º-A7 do Código Civil estabelece que «o proprietário de um
animal deve assegurar o seu bem-estar e respeitar as características de cada espécie
e observar, no exercício dos seus direitos, as disposições especiais relativas à criação,
reprodução, detenção e proteção dos animais e à salvaguarda de espécies em risco,
sempre que exigíveis» devendo assegurar, nomeadamente, «a garantia de acesso a
água e alimentação de acordo com as necessidades da espécie em questão; e a
garantia de acesso a cuidados médico-veterinários sempre que justificado, incluindo as
medidas profiláticas, de identificação e de vacinação previstas na lei. O direito de
propriedade de um animal não abrange a possibilidade de, sem motivo legítimo, infligir
dor, sofrimento ou quaisquer outros maus-tratos que resultem em sofrimento
injustificado, abandono ou morte».

5

A Lei n.º 92/95, de 12 de setembro, foi alterada pela Lei n.º 19/2002, de 31 de julho, e pela Lei n.º 69/2014, de 29 de

agosto.
6

Versão consolidada.

7

Artigo aditado pela Lei n.º 8/2017, de 3 de março.
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A Lei n.º 69/2014, de 29 de agosto8, veio criminalizar os maus tratos a animais de

companhia através do aditamento ao Código Penal do novo Título VI, designado «Dos
crimes contra animais de companhia», composto pelos artigos 387.º a 389.º
Nos termos do mencionado artigo 389.º entende-se por animal de companhia «qualquer
animal detido ou destinado a ser detido por seres humanos, designadamente no seu lar,
para seu entretenimento e companhia», conceito que não abrange «os animais para fins
de exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, assim como não se aplica a factos
relacionados com a utilização de animais para fins de espetáculo comercial ou outros
fins legalmente previstos».
Esta definição reproduz a redação9 constante da alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro (versão consolidada), que estabelece as
normas legais tendentes a pôr em aplicação em Portugal a Convenção Europeia para a
Proteção dos Animais de Companhia, artigo que vem prever que se «entende por animal
de companhia, qualquer animal detido ou destinado a ser detido pelo homem,
designadamente no seu lar, para seu entretenimento e companhia».
O conceito consagrado segue ainda de perto, designadamente10, a redação prevista
quer no n.º 1 do artigo 1.º da Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de
Companhia, aprovada para ratificação através do Decreto n.º 13/93, de 13 de abril11,
que define como «animal de companhia qualquer animal possuído ou destinado a ser
possuído pelo homem, designadamente em sua casa, para seu entretenimento e
enquanto companhia», quer a redação constante da alínea e) do artigo 2.º do DecretoLei n.º 314/2003, de 17 de dezembro12, que aprova o Programa Nacional de Luta e
Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e Outras Zoonoses, que o conceitualiza
8

Trabalhos preparatórios.

9

A redação de definição contém uma única diferença de caráter formal: o artigo 389.º do Código Penal refere-se a animal

«detido por seres humanos», enquanto o Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro, menciona «detido pelo homem».
10

Sobre esta matéria ver também: alínea b) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 184/2009, de 11 de agosto; e alínea a) do

artigo 3.º do Decreto-Lei 315/2009, de 29 de outubro (versão consolidada).
11

O Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro (versão consolidada), veio estabelecer as normas legais tendentes a pôr

em aplicação em Portugal a Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia e um regime especial
para a detenção de animais potencialmente perigosos.
12

Versão consolidada.
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como «qualquer animal detido ou destinado a ser detido pelo homem, designadamente
no seu lar, para o seu prazer e como companhia».
O artigo 387.º do Código Penal tipifica como crime de maus tratos a animais de
companhia a conduta de quem, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer
outros maus tratos físicos a um animal de companhia, crime que é punido com pena de
prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias. Porém, se daqueles factos
resultar a morte do animal, a privação de importante órgão ou membro ou a afetação
grave e permanente da sua capacidade de locomoção, o agente é punido com pena de
prisão até dois anos ou com pena de multa até 240 dias. Por seu turno, o artigo 388.º
do mesmo Código consagra o crime de abandono de animais de companhia em que
incorre quem tenha o dever de guardar, vigiar ou assistir animal de companhia e o
abandone, pondo em perigo a sua alimentação e a prestação de cuidados que lhe são
devidos, crime que é punido com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa
até 60 dias.
Posteriormente, a Lei n.º 110/2015, de 26 de agosto, aditou o artigo 388.º-A ao Código
Penal, estabelecendo o quadro de penas acessórias aplicáveis aos crimes contra
animais de companhia. Assim, consoante a gravidade do ilícito e a culpa do agente,
podem ser aplicadas, cumulativamente com as penas previstas para os crimes
constantes dos artigos 387.º e 388.º, as penas acessórias de privação do direito de
detenção de animais de companhia pelo período máximo de 5 anos; privação do direito
de participar em feiras, mercados, exposições ou concursos relacionados com animais
de companhia; encerramento de estabelecimento relacionado com animais de
companhia cujo funcionamento esteja sujeito a autorização ou licença administrativa; e
suspensão de permissões administrativas, incluindo autorizações, licenças e alvarás,
relacionadas com animais de companhia. Nos três últimos casos as penas acessórias
têm a duração máxima de três anos, contados a partir da decisão condenatória.
Sobre esta questão importa mencionar que segundo o Relatório Anual de Segurança
Interna 2018, nos anos de 2017 e 2018 foram participados, respetivamente, 1206 e
1.276 crimes por maus tratos a animais de companhia; e 744 e 701 crimes por abandono
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de animais de companhia13. No âmbito das grandes categorias criminais, os crimes

contra animais de companhia ocupam atualmente o sexto lugar, com um valor total de
1950 em 2017, e 1977 em 2018, o que representa um aumento de 1,4%14.
A presente iniciativa visa alterar o artigo 387.º do Código Penal através do aditamento
de dois novos números, propondo-se que «quem, sem motivo legítimo, matar animal de
companhia é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa». O atual
artigo 387.º prevê que se dos maus tratos infligidos ao animal resultar a sua morte, a
privação de importante órgão ou membro ou a afetação grave e permanente da sua
capacidade de locomoção, o agente é punido com pena de prisão até dois anos ou com
pena de multa até 240 dias. De referir que no Projeto de Lei n.º 475/XII do grupo
parlamentar do PSD, iniciativa que deu origem à redação vigente do mencionado artigo
era então proposta uma pena de multa até 360 dias, pena esta superior à que veio a ser
consagrada.
A terminar, importa mencionar o documento Crimes contra animais de companhia da
autoria dos Auditores de Justiça do 32.º Curso de Formação de Magistrados – MP,
publicado em abril de 2019 que analisa esta matéria em detalhe, quer no ordenamento
jurídico nacional, quer ao nível do direito comparado.

II.

Enquadramento parlamentar
•

Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições)

A pesquisa efetuada à base de dados da Atividade Parlamentar (AP) não revelou
quaisquer iniciativas legislativas ou petições pendentes sobre matéria idêntica.
Todavia, sobre matéria conexa, no que se refere a iniciativas legislativas sobre proteção
dos animais em geral (que não apenas animais de companhia), de registar a entrada
das seguintes iniciativas na presente Legislatura:

13
14

Relatório Anual de Segurança Interna 2018, pág. 117.
Relatório Anual de Segurança Interna 2018, pág. 8.
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Nº

Título

Data Autor

Publicação

XIV/1 - Projeto de Lei
96 Cria a Rede de Centros de Acolhimento e Reabilitação de Animais Selvagens e Exóticos

201911-20

PCP

[DAR II série A 17 XIV/1
2019-11-20 pág 12 - 15]

Visa assegurar a não discriminação no acesso à habitação por quem possui animais de
companhia

201911-07

PAN

[DAR II série A 9 XIV/1
2019-11-07 pág 28 - 31]

53

XIV/1 - Projeto de Resolução
153

Sobre a aplicação da Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, relativa a centros de recolha
oficial de animais e proibição de abate de animais errantes

201912-10

PEV

138

Recomenda ao Governo a regulamentação urgente da Lei n.º 20/2019, 22 de
Fevereiro, que prevê o reforço da proteção dos animais utilizados em circos

201912-03

PAN

87

Recomenda adoção de medidas concretas e imediatas no âmbito da utilização de
animais em investigação científica

201911-20

PCP

82

Recomenda ao Governo a criação de um enquadramento jurídico para os Locais de
Acolhimento de Animais de Quinta e de Animais Selvagens

201911-19

PAN

78

Valorização da Comissão Nacional para a Proteção de Animais utilizados para fins
científicos

201911-19

BE

74

Criação de locais de acolhimento de animais selvagens e de animais de quinta e
respetivo quadro jurídico

201911-19

BE

51

Avaliação da aplicação da Lei nº 69/2014, de 29 de agosto, sobre a criminalização de
maus tratos a animais, proteção aos animais e alargamento dos direitos das
associações zoófilas

201911-11

PEV

•

[DAR II série A 17 XIV/1
2019-11-20 pág 36 - 39]

[DAR II série A 11 XIV/1
2019-11-11 pág 22 - 23]

Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições)

Na XIII Legislatura, foram apresentadas as seguintes iniciativas legislativas sobre
matéria idêntica ou conexa:
- Projeto de Lei n.º 1224/XIII74.ª (PSD) - 47.ª Alteração ao Código Penal,
criminalizando a conduta de quem mate, sem motivo legítimo, animal de companhia;
- Projeto de Lei n.º 999/XIII/3.ª (PAN) - Altera o Código Penal impedindo o confinamento
excessivo de animais de companhia;
- Projeto de Lei n.º 724/XIII/3.ª (PAN) - Altera o Código Penal e de Processo Penal no
que diz respeito ao crime de maus-tratos a animais e artigos conexos;

Projeto de Lei n.º 112/XIV/1.ª (PSD)
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª)

8

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
- Projeto de Lei n.º 227/XIII/1.ª (BE) - Altera o Código Civil, atribuindo um Estatuto Jurídico
aos Animais;

- Projeto de Lei n.º 224/XIII/1.ª (PSD) - Altera o Estatuto Jurídico dos Animais no Código
Civil;
- Projeto de Lei n.º 209/XIII/1.ª (PS) - Procede à 37.ª Alteração ao Código Penal,
revendo o regime sancionatório aplicável aos animais de companhia;
- Projeto de Lei n.º 173/XIII/1.ª (PAN) - Reforça o regime sancionatório aplicável aos
animais (altera o Código Penal);
- Projeto de Lei n.º 171/XIII/1.ª (PAN) - Alteração ao Código Civil reconhecendo os
animais como seres sensíveis;
- Projeto de Lei n.º 164/XIII/1-ª (PS) - Altera o Código Civil, estabelecendo um estatuto
jurídico dos animais.

III. Apreciação dos requisitos formais

•

Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais

A iniciativa em apreço é subscrita por quatro Deputados do Grupo Parlamentar do
Partido Social Democrata (PSD), ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 167.º da
Constituição e no artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR), que
consagram o poder de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, nos termos
da alínea b) do artigo 156.º da Constituição e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do RAR.
Toma a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 119.º
do RAR, encontra-se redigido sob a forma de artigos, é precedido de uma breve
exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto
principal, embora possa ser objeto de aperfeiçoamento em caso de aprovação, dando
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assim cumprimento aos requisitos formais estabelecidos no n.º 1 do artigo 124.º do
RAR.
De igual modo encontram-se respeitados os limites à admissão das iniciativas, previstos
no n.º 1 do artigo 120.º do RAR, uma vez que este projeto de lei parece não infringir
princípios constitucionais e define concretamente o sentido das modificações a
introduzir na ordem legislativa.
A matéria sobre a qual versa o presente projeto de lei enquadra-se, por força do disposto
na alínea c) do n.º 1 do artigo 165.º da Constituição, no âmbito da reserva relativa de
competência legislativa da Assembleia da República.
O Projeto de Lei em apreciação deu entrada a 22 de novembro de 2019, foi admitido e
baixou, na generalidade, a 26 de novembro, à Comissão de Assuntos Constitucionais,
Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª), por despacho de S. Ex.ª o Presidente da
Assembleia da República, tendo sido anunciado em sessão plenária do dia 27 de
novembro.
• Verificação do cumprimento da lei formulário
O título da presente iniciativa legislativa – 50.ª Alteração ao Código Penal,
criminalizando a conduta de quem mate, sem motivo legítimo, animal de companhia traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do
artigo 7.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, conhecida como lei formulário 15, embora,
em caso de aprovação, possa ser objeto de aperfeiçoamento, em sede de apreciação
na especialidade ou em redação final.
De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, é estabelecido o dever
de indicar, nos diplomas legais que alterem outros, o número de ordem da alteração
introduzida e a identificação dos diplomas que procederam a alterações anteriores. Ora,
consultando a base de dados Digesto (Diário da República Eletrónico), constata-se que
15

Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o

formulário dos diplomas, alterada e republicada pelas Leis n.os 2/2005, de 24 de janeiro, 26/2006, de 30 de junho,
42/2007, de 24 de agosto, e 43/2014, de 11 de julho.
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o Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, foi alterado
quarenta nove vezes, tendo sido a última delas introduzida pela Lei n.º 102/2019, de 6
de setembro, constituindo a presente, em caso de aprovação, a sua quinquagésima
alteração, tal como o título da iniciativa indica.
Apesar de, no caso concreto, o número de ordem de alteração estar correto, estão
pendentes várias iniciativas que pretendem alterar o Código Penal, o que pode fazer
com que tenha de haver uma mudança ao número de alteração. Refira-se ainda que o
elenco dos diplomas que introduziram alterações ao Código Penal, constante do artigo
2.º da iniciativa em apreço, está incompleto, omitindo a Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.
Assim, pelo que acaba de ser exposto, por motivos de segurança jurídica, e tentando
manter uma redação simples e concisa, parece-nos mais seguro e eficaz não colocar o
número de ordem de alteração nem o elenco de diplomas que procederam a alterações
quando a mesma incida sobre Códigos, como é o caso, «Leis Gerais», «Regimes
Gerais», «Regimes Jurídicos» ou atos legislativos de estrutura semelhante. Embora a
exigência de tal indicação decorra do disposto no n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, há
que ter em consideração que a mesma foi aprovada e publicada num contexto de
ausência de um Diário da República Eletrónico, sendo que, neste momento, o mesmo
é acessível universal e gratuitamente.
Assim, em caso de aprovação da presente iniciativa, sugere-se o seguinte título:
«Criminaliza a conduta de quem mate, sem motivo legítimo, animal de companhia,
alterando o Código Penal».
Cabe ainda mencionar que, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º da lei
formulário, deve proceder-se à republicação integral dos diplomas que revistam a forma
de lei, em anexo, sempre que «Existam mais de três alterações ao ato legislativo em
vigor, salvo se se tratar de alterações a Códigos», enquadrando-se o Código Penal na
exceção prevista.
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Em caso de aprovação, a iniciativa em apreço revestirá a forma de lei, sendo objeto de
publicação na 1.ª série do Diário da República, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo
3.º da lei formulário.

No que respeita à entrada em vigor, estabelece o artigo 3.º deste projeto de lei que a
mesma aconteça no dia seguinte ao da sua publicação, mostrando-se assim em
conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 2.º da lei mencionada, que determina
que «Os atos legislativos e os outros atos de conteúdo genérico entram em vigor no dia
neles fixado, não podendo, em caso algum, o início da vigência verificar-se no próprio
dia da publicação.»
Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar
outras questões em face da lei formulário.

IV. Análise de direito comparado
•

Enquadramento do tema no plano da União Europeia

O artigo 13.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, estabelece que
«Na definição e aplicação das políticas da União nos domínios da agricultura, da pesca,
dos transportes, do mercado interno, da investigação e desenvolvimento tecnológico e
do espaço, a União e os Estados-Membros terão plenamente em conta as exigências
em matéria de bem-estar dos animais, enquanto seres sensíveis, respeitando
simultaneamente as disposições legislativas e administrativas e os costumes dos
Estados-Membros, nomeadamente em matéria de ritos religiosos, tradições culturais e
património regional.»
A Resolução do Parlamento Europeu, de 4 de julho de 2012, sobre a criação de um
quadro jurídico da UE para a proteção de animais de companhia e de animais vadios:
«1. Apela à União Europeia e aos Estados-Membros para que ratifiquem a Convenção
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Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia e que transponham as suas
disposições para os sistemas jurídicos nacionais;
2. Solicita à Comissão que avance com um enquadramento jurídico da UE para a
proteção dos animais de companhia e dos animais vadios, incluindo:
– Regras para a identificação e registo de animais,
– Estratégias de gestão dos animais vadios, incluindo programas de vacinação e de
esterilização,
– Medidas para a promover a responsabilidade dos donos,
– Proibição de canis e abrigos não licenciados,
– Proibição de matança de animais vadios sem indicações médicas,
– Programas de informação e educativos nas escolas acerca do bem-estar dos
animais,
– Sanções severas a impor a qualquer Estado-Membro que não respeite as regras.»

•

Enquadramento internacional
Países europeus

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-Membros da União
Europeia: Espanha e França.
ESPANHA
O ordenamento jurídico espanhol tipifica no artigo 337.º do Código Penal o crime de
maus tratos a animais, estabelecendo no n.º 1 que serão punidos com pena de três
meses e um dia a um ano de prisão e impedimento de um ano e um dia a três anos de
exercício da profissão, trabalho ou comércio relacionado com animais ou com a posse
de animais, quem por qualquer meio ou procedimento abuse ilegitimamente, causando
ferimentos que prejudiquem seriamente a saúde ou sujeite a exploração sexual:
a) um animal de estimação ou domesticado;
b) um animal habitualmente domesticado;
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c) um animal que viva temporária ou permanentemente sob controlo humano; ou
d) qualquer animal que não viva em estado selvagem.
Se o agente causar a morte do animal será aplicada uma pena de seis a dezoito meses
de prisão e impedimento de dois a quatro anos para o exercício da profissão, trabalho
ou comércio relacionado com animais e com a posse de animais.
Em Espanha, se houver morte do animal, independentemente de esta resultar de uma
ação direta com essa intenção ou como consequência de maus tratos (falta de alimento,
de assistência veterinária, entre outros), é sempre aplicada a pena agravada prevista
no n.º 3 do artigo 337.º do Código Penal.
A Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, alterou a redação do artigo 337.º do
Código Penal tendo consagrado os maus tratos a animais domésticos, embora não
previsse qualquer pena agravada para a sua morte, previsão esta que foi alargada aos
animais domesticados com a Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Em 2015, por
intermédio da Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, foi introduzida a redação atual que
procede, nomeadamente, a uma revisão das condutas puníveis no que respeita à
exploração sexual de animais ou se os atos tiverem sido praticados na presença de um
menor.
Sobre esta matéria pode ser consultada a base de dados legislativa iberley que
apresenta de forma comparada a evolução desta norma e ainda diversa informação
sobre o mesmo assunto.
FRANÇA
Os maus tratos voluntários em relação a um animal doméstico, domesticado ou em
cativeiro estão previstos no article R654-1 do Code Pénal (versão consolidada) e são
penalizados por uma multa no mínimo de €750.
O article 521-1 do Code Pénal condena os abusos graves ou os atos de crueldade nos
animais de estimação com uma sentença de dois anos de prisão e uma multa de
€30000. O abandono de um cão é punido conforme este artigo. As pessoas singulares
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condenadas por crimes ao abrigo deste artigo ficam proibidas, de forma permanente ou
não, de ter um animal e do exercício, por um período de cinco anos, de uma atividade
profissional ou social que tenha sido usada para cometer a infração.
O article R653-1 do Code Pénal reprime o fato de matar ou ferir um animal doméstico,
seja por descuido, imprudência, falta de atenção, negligência ou violação de uma regra
de segurança, sendo aplicada uma multa no valor mínimo de €450.
O article R655-1 do Code Pénal pune o fato de matar sem necessidade e
voluntariamente um animal doméstico, domesticado ou em cativeiro com uma multa no
valor de €1500 e no caso reincidência de €3000.

V. Consultas e contributos

•

Consultas obrigatórias e facultativas

Em 27 de novembro de 2019, a Comissão solicitou parecer escrito aos Conselhos
Superiores da Magistratura e do Ministério Público e à Ordem dos Advogados.
Todos os pareceres e contributos remetidos à Assembleia da República serão
publicados na página da iniciativa na Internet.

VI. Avaliação prévia de impacto

•

Avaliação sobre impacto de género

O preenchimento, pelo proponente, da ficha de avaliação prévia de impacto de género
da presente iniciativa, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro,
devolve como resultado uma valoração neutra do impacto de género.
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•

Linguagem não discriminatória

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada
recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem
colocar em causa a clareza do discurso. A presente iniciativa não nos suscita questões
relacionadas com a utilização de linguagem discriminatória.

VII.
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