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Crimes contra animais: os novos Projetos-Lei de Alteração do Código Penal  

Teresa Quintela de Brito1  
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Socialista). Projecto-Lei n.º 209/XII de Alteração ao Código Penal; IV BE (Bloco de 

Esquerda). Projecto-Lei n.º 228/XIII/1.ª de Alteração ao Código Penal 

 

O texto que se segue foi elaborado a partir da Audição de 5 de Julho de 2016 

pelo Grupo de Trabalho “Iniciativas legislativas sobre Direitos dos Animais” da 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia 

da República.  

Na sua base estão também algumas das pertinentes questões que então nos 

dirigiram os Senhores Deputados integrantes deste Grupo de Trabalho. Dessas 

questões destacamos as seguintes:  

a) A excessiva amplitude da tutela penal pode levar à sua ineficácia?  

b) Os actuais arts. 387º e ss. do CP tutelam a relação do homem com o animal e não o 

animal em si. Essa opção é consentânea com o art. 13º do Tratado de Lisboa sobre o 

Funcionamento da União Europeia2?  

c) Que animais devem ser penalmente protegidos? Vertebrados, mamíferos e aves? Os 

animais são ou não titulares de interesses e de direitos? Se ficcionamos a personalidade 

																																																								
1 Professora Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Direito da 
2 Que estabelece: “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”. Em resposta a esta 
questão, ALEXANDRA ARAGÃO lembrou que o art. 13º do Tratado de Lisboa não protege sequer os 
animais de companhia, mas apenas os animais no âmbito das políticas referidas. Note-se, portanto, que o 
referido preceito protege o bem-estar dos animais no quadro de uma certa relação com os homens, mas 
sem pretender ignorar ‘os costumes dos Estados-Membros, nomeadamente em matéria de ritos religiosos, tradições 
culturais e património regional’. 
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jurídica colectiva, por que não ficcionar direitos dos animais, dando às associações 

zoófilas legitimidade para os representar?  

d) Se os animais deixam de ser coisas, como tutelá-los quando sejam propriedade de 

outrem?  

 
I 

Introdução3 
(....) 

 
II 

PAN (Partidos Pessoas-Animais-Natureza). Projecto-Lei n.º 173/XIII/1.ª de Alteração 

ao Código Penal 

 

TÍTULO VI  

Dos crimes contra animais4 

Artigo 387.º Maus tratos a animais  

1 – “Quem, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus tratos físicos a um 

animal é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias. 

2 – Se os maus tratos forem produzidos em circunstâncias que revelem especial censurabilidade ou 

perversidade, o agente é punido com pena de prisão de um três anos.  

3 - As penas serão especialmente agravadas quando:  

a)  Se utilizarem armas, instrumentos, objectos, meios e métodos insidiosos ou concretamente 

perigosos para a vida do animal;   

b)  O crime for de especial perversidade, crueldade ou censurabilidade;   

c)  Causar a perda de órgão, sentido ou membro do animal, assim como lesões  permanentes na 

sua saúde;   

d)  Os factos se executarem na presença de menor de idade;   

e)  Resultar a morte”.   

 
1. Quanto ao n.º 1, mantém-se a pena actual. O que me parece correcto. O âmbito de 

aplicação deste artigo dependerá de definição vertida no art. 389º. Preceito que, por 

isso, se revela crucial. 

 

																																																								
3 Esta Introdução, por escapar à lógica de um Comentário às Iniciativas Legislativas de Alteração do 
Código Penal em matéria de crimes contra animais, poderá ser consultada no artigo que, com o mesmo 
título, será publicado na Revista Anatomia do Crime. Revista de Ciências Jurídico-Criminais, do Centro de 
Investigação de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 
4 Eliminada a referência a animais de companhia. 
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2. No que concerne o n.º 2, parece-me excessiva uma pena de prisão de 1 a 3 anos, sendo, 

além disso, uma pena desproporcional e, por isso, geradora de uma contradição valorativa, 

tendo em conta as penas abstractas cominadas para os crimes de ofensas simples à 

integridade física (art. 143: prisão até 3 anos ou multa); aborto consentido (art. 140º/2: 

prisão até 3 anos); e dano (art. 212º: prisão até 3 anos ou multa).  

O que redunda na ilegitimidade constitucional de uma tal penalidade, desde logo face 

aos princípios da (não des)proporcionalidade, adequação e estrita necessidade da 

intervenção penal (art. 18º/2 CRP). 

Assim sugeria que se mantivesse a pena actualmente prevista no art. 387º/2: prisão até 

2 anos ou multa até 240 dias.  

 
3. Relativamente aos n.os 2 e 3, a técnica legislativa não é a mais correcta.  

O n.º 2 parece apontar para um tipo de culpa, determinado pela especial 

censurabilidade ou perversidade.  

Porém, o n.º 3:  

(i) Elenca várias circunstâncias relativas à maior ilicitude do facto [als. a), c), d) 

e e)];  

(ii) A al. b) volta a apontar para um especial tipo de culpa, cujos elementos, 

porém, não são determinados como deveriam pela norma incriminadora, à 

semelhança do que faz, por exemplo, o art. 132º/2 CP. O que se traduz na 

violação dos princípios da legalidade e da culpa [respectivamente arts. 29º/1 

e 3, 165º/1 c), 1.º, 25º/1 e 27º/1, todos da CRP];  

(iii) A al. e) constitui uma agravação da pena pelo resultado. Agravação que nada 

tem a ver com o especial tipo de culpa (dolosa – art. 13º CP) para que 

aponta o n.º 2, já que pressupõe mera negligência quanto ao evento 

agravante (art. 18º CP).   

 
4. Por outro lado, o n.º 3 c) refere-se à perda de qualquer órgão ou membro. Ora, o art. 

144º/a) CP faz depender a aplicação do crime de ofensas graves à integridade física da 

privação de importante órgão ou membro. Nada justifica que seja mais ampla a tutela da 

integridade física substancial do animal do que a das pessoas.  

Também o art. 337º/2 c) do CP espanhol, no qual se inspirou o proposto art. 387º/3, 

faz depender a agravação da pena do crime de maus-tratos a animais da provocação da 
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“perda ou da inutilização de um sentido, órgão ou membro principal”.  
 
5. Não se compreende a agravação prevista no n.º 3, al. d): qual o fundamento da 

especial ilicitude e/ou culpabilidade dos maus-tratos de animal, quando estes são 

executados na presença de menor de idade5? Que bem jurídico pretende afinal tutelar a 

incriminação? Como é que a vida, a integridade física e psíquica do animal são mais 

gravemente afectadas por um menor presenciar os maus-tratos?  

Convém recordar que a função do Direito Penal é a de protecção subsidiária de bens 

jurídicos essenciais, “constitutivos da razão de ser do próprio Estado – as condições essenciais 

de liberdade - ” 6, contra comportamentos que contra eles atentam (sob a forma de lesão 

ou colocação em perigo) de forma socialmente insuportável.  

Não é missão legítima do Direito Penal a formação de consciências, a promoção de 

meros valores morais, nem a imposição de regras de comportamento aos adultos 

quando na presença de menores.  

 

6. Redacção alternativa para o n.º 2, que permite prescindir do n.º 3. 

“A pena será de prisão até 2 anos ou de multa até 240 dias, quando:  

a) Os maus-tratos forem praticados com utilização de armas, instrumentos, objectos, meios e 

métodos insidiosos ou concretamente perigosos para a vida do animal”; ou 

b) Deles resultar a morte, a privação de importante órgão ou membro, de um sentido do 

animal, uma lesão grave e permanente da sua saúde, ou uma afectação grave e 

permanente da sua capacidade de locomoção”.   
 
 

Artigo 388.º - Abandono de animais   

“Quem, tendo o dever de guardar, vigiar ou assistir animal de companhia ou domesticado, que viva sob 

																																																								
5 Menor de 18 anos, entenda-se, a fim de respeitar a menoridade civil, já que, não sendo manifestamente 
o menor a vítima deste crime, nunca relevaria a “maioridade penal” (arts. 19º e 38º/2 CP).	
6 Assim, MARIA FERNANDA PALMA, “Conceito material de crime e reforma penal”, Anatomia do 
Crime. Revista de Ciências Jurídico-Criminais, n.º 0 (Julho-Dezembro de 2014), pp. 15 ss. Sobre o conceito 
material de crime veja-se, por todos, JORGE de FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal. Parte Geral, 2.ª 
edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2007, 6.º Capítulo, §§15-75; MANUEL DA COSTA ANDRADE, 
“Dignidade penal e carência de tutela penal como referências de uma doutrina teleológico-racional do 
crime”, RPCC, Ano 2 (1992), pp. 173 ss.; JOSÉ de FARIA COSTA, “Sobre o objecto de protecção do 
direito penal: o lugar do bem jurídico na doutrina de um direito penal não iliberal”, Revista de Legislação e 
Jurisprudência, n.º 3978, pp. 158-173, e Noções fundamentais de Direito Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 
4.ª edição, 2015, Cap. 1, §§28-34 e Cap. 7, §§1-34; e AUGUSTO SILVA DIAS, “Delicta in se” e “delicta 
mere prohibita”. Uma análise das descontinuidades do ilícito penal moderno à luz da reconstrução de uma distinção 
clássica, Coimbra: Coimbra Editora, 2008, pp. 765 ss.. 
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o controlo humano, o abandonar, é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 

120 dias”. 

1. De louvar a ampliação do preceito aos animais domesticados que vivam sob controlo 

humano. Ampliação que poderá fundamentar-se no “dever de custódia e cuidado dos 

animais por parte do homem (proprietário ou cuidador), ou no interesse (animal) de manter uma 

relação (emocional e material) com o homem”. Interesse “que determina uma responsabilidade 

pela manutenção e cuidado contínuo que se deve proporcionar directamente ou de outra forma 

(por exemplo, através da entrega a terceiros mais idóneos)”7.   

Pergunta-se, porém, se não se poderá ou deverá ir mais longe, em coerência com o 

dever (humano) e o interesse (animal) referidos. Por exemplo, através de uma redacção 

do género: “Quem, tendo o dever de guardar, vigiar ou assistir animal de companhia ou animal 

(domesticado ou não) que viva, temporária ou definitivamente, sob controlo humano, o 

abandonar...”  

 
2. No art. 388º proposto, a pena é elevada para o dobro, passando a ser idêntica à 

prevista para o crime de maus-tratos simples, que é um crime de lesão da vida, da 

integridade física e/ou psíquica do animal.  

Contudo, simultaneamente, deixa de exigir-se que o abandono coloque em perigo a 

alimentação ou a prestação dos cuidados devidos ao animal, assistindo-se a uma 

reconfiguração do crime de abandono, que passa de um crime de perigo concreto e de 

resultado (de perigo) para um crime de mera actividade. Crime este que, assim, revoga 

implicitamente a contra-ordenação de abandono prevista, por exemplo, nos arts. 6.º-A e 

68º/2, al. c), da Lei n.º 276/2001, de 17 de Outubro (Aplicação da Convenção 

Europeia para Protecção dos Animais de Companhia).  

O que não me parece desejável, nem constitucionalmente legítimo, face à 

subsidiariedade e ao carácter de ultima ratio da intervenção penal (art. 18º/2 CRP). Ou 

seja, deve subsistir a contraordenação de abandono, ao lado do crime de abandono. 

 
3. Mas então o crime de abandono de animais deve permanecer como um crime de 

perigo concreto, porventura para a alimentação e a prestação dos cuidados devidos ao 

animal. Tanto mais que o crime de abandono de pessoas [art. 138º/1 b) CP] é um crime 

de perigo concreto e de perigo concreto para a vida – não simplesmente para o seu 
																																																								
7 Assim, CARLO RUGA RIVA, “La tutela penal de los animales en el ordenamiento italiano. Desde los 
perros que aman seres humanos hasta las langostas que no aman ser congeladas”, cit., ponto 3.7. 
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bem-estar e saúde.  

Importa não incorrer na contradição valorativa de ampliar a tutela penal dos animais 

para além daquela que é concedida às pessoas. Contradição constitucionalmente 

inadmissível face aos princípios da estrita necessidade e não desproporcionalidade da 

intervenção penal (arts. 18º/2, 2.ª parte, e n.º 3, in fine, da CRP) e à proibição de 

discriminação (negativa) dos “humanos” (art. 13º/2 CRP)8.  

 
4. Por exemplo, o art. 337º-bis do CP espanhol incrimina o abandono nos seguintes 

termos: “El que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del artículo anterior 

en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa 

de uno a seis meses”. 

Trata-se de um crime de perigo abstracto-concreto para a vida ou a integridade física, 

(incluindo a saúde), cuja previsão me parece mais correcta do que a do actual art. 388º. 

Desde logo, porque permite identificar melhor a conduta típica: só releva 

criminalmente o abandono que, nas circunstâncias concretas, se revele idóneo/apto a 

colocar em perigo a vida, a integridade física ou a saúde do animal, à luz das regras 

gerais da experiência e da normalidade do acontecer. Deste modo, é a própria aplicação 

da norma que se torna mais fácil, assegurando-se do mesmo passo a eficácia da (fugidia) 

incriminação do abandono.  

 
5. Dada a indeterminação do próprio conceito de abandono, o princípio da legalidade 

penal impõe desde logo a sua definição, por exemplo, nos termos do art. 6.º -A DL n.º 

276/2001:  

“Considera-se abandono de animais a não prestação de cuidados no alojamento, bem como a sua 

remoção efectuada pelos seus detentores para fora do domicílio ou dos locais onde costumam estar 

mantidos, com vista a pôr termo à sua detenção, sem que procedam à sua transmissão para a 

guarda e responsabilidade de outras pessoas, das autarquias locais ou das uniões zoófilas”. 

 

																																																								
8 FRANCISCO (Laudato Si. Sobre o cuidado da casa comum, cit., n.º 119): “a crítica do antropocentrismo 
desordenado não deveria deixar em segundo plano o valor das relações entre as pessoas”; não tenhamos a ilusão de 
“sanar a nossa relação com a natureza e o meio-ambiente sem curar todas as relações humanas fundamentais. 
Quando o pensamento cristão reivindica, para o ser humano, um valor peculiar acima das outras criaturas, suscita a 
valorização de cada pessoa humana e, assim, estimula o reconhecimento do outro. A abertura a um ‘tu’ capaz de 
conhecer, amar e dialogar continua a ser a grande nobreza da pessoa humana. (...) não se pode propor uma relação 
com o ambiente prescindindo de uma relação com as outras pessoas .... Seria um individualismo romântico disfarçado 
de beleza ecológica ...”. 
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6. Importa manter a pena actualmente prevista (prisão até 6 meses ou multa até 60 

dias) para o crime de abandono, em primeiro lugar por causa da distinção entre “maus-

tratos” (inflicção de dor, sofrimento e maus-tratos físicos) e “não-tratos”.  

Depois, porque a “ausência de tratos” que se venha a traduzir em maus-tratos (i.e. na 

inflicção de dor, sofrimento, na afectação grave e permanente da saúde ou da 

integridade física do animal, ou até na morte negligente deste) deverá ser punida nos 

termos do art. 387º/1 ou 2, conforme os casos, com o consequente afastamento do art. 

388º, segundo as regras do concurso aparente de crimes.  

É que o crime de maus-tratos físicos também pode ser realizado por omissão, nos 

termos gerais do art. 10º CP, por quem tenha o “dever de guardar, vigiar ou assistir 

animal”. 

 

Artigo 388.º-A Penas acessórias  

1 – “Consoante a gravidade do ilícito e a culpa do agente, podem ser aplicadas, cumulativamente com as 

penas previstas para os crimes referidos nos artigos 387.º e 388.º, as seguintes penas acessórias:  

a) Perda a favor do Estado da tutela ou propriedade dos animais vítimas dos crimes previstos neste título 

e de obrigação de frequência de programas específicos de prevenção da violência contra animais;  

b) Privação do direito de detenção de animais pelo período máximo de 5 anos;  

c) Privação do direito de participar em feiras, mercados, exposições ou concursos relacionados com 

animais;  

d) Encerramento de estabelecimento relacionado com animais de cujo funcionamento esteja sujeito a 

autorização ou licença administrativa;  

e) Suspensão de permissões administrativas, incluindo autorizações, licenças e alvarás, relacionadas com 

animais.  

2 - As penas acessórias referidas nas alíneas b), c) e d) do número anterior têm a duração máxima de três 

anos, contados a partir da decisão condenatória”.  

 
1. Em coerência com o alargamento do crime de maus-tratos a todos os animais (ou, 

afinal, somente aos referidos no art. 389º proposto: animais de companhia ou 

domesticados?) e do crime de abandono aos animais de companhia ou domesticados 

que vivam sob controlo humano, o art. 388º-A deixou de referir-se apenas aos animais 

de companhia.    

 
2. No que respeita ao n.º 1, al. a), é inovação importante a previsão da perda da 

propriedade do animal-vítima dos crimes previstos no Título VII do Livro II do CP, 
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considerando a inaplicabilidade ao caso da previsão do art. 109º CP (perda de 

instrumentos e produtos do crime).  

Com efeito, o animal-vítima não é “objecto que tenha servido ou tivesse destinado a servir 

para a prática do facto ilícito típico”, nem oferece “sério risco de ser utilizado para o 

cometimento de novos factos ilícitos típicos”, senão contra ele mesmo.  

 
3. Todavia, pergunta-se: o que acrescenta a perda da tutela do animal à perda da 

detenção já prevista na al. b), ou à suspensão das autorizações, licenças e alvarás, 

relacionados com animais, prevista na al. e)?  

Por não se vislumbrar qualquer autonomia para a pena acessória de perda de tutela do 

animal-vítima, face às penas acessórias já previstas nas als. b) e e), propõe-se a sua 

eliminação.  

 
4. Outra inovação importante e necessária é a previsão da pena acessória de obrigação 

de frequência de programas específicos de prevenção da violência contra animais, à 

semelhança do que sucede com o crime de violência doméstica (art. 152º/4 CP), mas, 

estranhamente, já não para o crime de maus-tratos (art. 152º-A CP). Contudo, esta 

pena acessória, pela sua importância, deveria constar de uma alínea autónoma do 

preceito.  

 
5. Há uma gralha no n.º 2, na sua referência à pena acessória prevista na al. b), cujo 

tempo máximo de duração é de 5 anos, e não de 3 anos como referido nesse n.º 2.  

 
 
Artigo 389.º -  Conceito de animal de companhia ou domesticado  

“Para efeitos do disposto neste título, entende-se por animal de companhia ou domesticado qualquer 

animal detido ou destinado a ser detido por seres humanos independentemente do uso que lhe é dado”.  

 
1. Afigura-se correcta a eliminação do actual art. 389º/29, que se tornou completamente 

desnecessário face ao alargamento, ora proposto, da tutela penal aos animais 

domesticados, seja qual for o fim a que estão afectos ou destinados.  

																																																								
9 Para uma crítica ao actual art. 389º/2 veja-se TERESA QUINTELA DE BRITO, “Os crimes de maus 
tratos e de abandono de animais de companhia: Direito Penal simbólico?”, cit., pontos 3.5 e 4.1. 
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Independentemente disso, no que concerne ao crime de maus-tratos, o n.º 2 já se 

revelava desnecessário face à cláusula ‘sem motivo legítimo’ vertida no art. 387º/1.  

O actual art. 389º/2 é, ainda, muito pouco claro na sua referência aos factos relacionados 

com a utilização dos animais de companhia por natureza para certos fins, em lugar de se 

referir somente a tais animais quando afectos a esses fins, como seria de esperar de uma 

mera cláusula negativa do conceito de animal de companhia vertido no n.º 1. O que 

acaba por configurar o art. 389º/2 como um contratipo dos arts. 387º e 388º. 

Sob esta veste de cláusula de exclusão da tipicidade dos crimes de maus-tratos e de 

abandono de animais de companhia por natureza quando afectos aos fins referidos no 

n.º 2, este preceito é profundamente criticável por representar uma permissão da 

prática daqueles crimes relativamente aos animais referidos.  

Por outro lado, essa exclusão do âmbito de protecção dos crimes de maus-tratos e de 

abandono, dos ‘factos relacionados com a utilização dos animais de companhia por 

natureza para certos fins’, parece assentar no equívoco de que a tutela da vida, 

integridade física e do bem-estar já estaria completamente assegurada pelas leis que 

regulam e condicionam a utilização dos animais para os fins em causa.  

O que não acontece. Com efeito, importa não confundir nem identificar a violação das 

normas legais relativas às condições de alojamento, alimentação, abate, treino, etc., de 

animais afectos a certas finalidades com os crimes de maus-tratos, abandono ou 

provocação intencional e gratuita da morte de animal. 

É que o mero desrespeito dessas normas legais, ainda que sancionado como 

contraordenação, não implica, nem (consequentemente) obsta à existência de um crime 

de maus-tratos, abandono ou provocação intencional e gratuita da morte de animal, 

desde que se verifiquem os respectivos elementos constitutivos. Também por esta razão 

tais incriminações devem respeitar a condutas insuportavelmente graves e 

inconfundíveis com as meras contraordenações relativas às condições de utilização de 

animais para certos fins legalmente previstos. Na certeza de que não é por os animais se 
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encontrarem afectos a fins diferentes do ‘entretenimento e companhia’ de seres 

humanos que deixam de merecer a tutela penal da vida, integridade física e do seu bem-

estar10.  

 
2. No que respeita ao seu âmbito, o proposto art. 389º:  

a) Deixa fora da tutela penal os animais não domesticados, mas que são detidos ou vivem 

sob controlo humano, embora não como animais de companhia. 

 
b) Apesar de isso não ser inteiramente claro11 , parece incluir na tutela penal os 

animais que, por pertencerem a espécies domesticadas pelo homem, estão destinados a ser 

detidos por este para satisfação de interesses ou fins humanos, ainda que efectivamente 

não vivam nem se encontrem sob o seu controlo efectivo. Por exemplo: o cavalo 

selvagem (ou somente o cavalo doméstico abandonado ou perdido?); a ovelha 

tresmalhada e perdida no monte; a cabra abandonada, etc. 

Nestes casos, parece estar em causa um dever humano de respeito pela vida, integridade 

física e o bem-estar de toda e qualquer espécie animal que, ao longo da ‘história da 

civilização’, foi sendo domesticada pelo homem para satisfação dos seus próprios 

interesses ou fins; ou (noutra perspectiva) o interesse de qualquer animal dessa espécie, 

enquanto indivíduo, na manutenção com o homem de uma relação de cuidado e de 

respeito, mesmo que se não encontre agora ou nunca tenha vivido, sob controlo 

humano.  

 

																																																								
10  ROBERT T. HALL (“La responsabilidad ética con los animales no humanos: una perspectiva 
casuística-utilitarista”, cit., pp. 85-87) começa por perguntar se é eticamente aceitável matar animais para 
alimentação desde que não sofram. E alerta: a grande maioria das práticas de pecuária industrial e 
algumas práticas do uso de animais em investigações científicas são eticamente criticáveis à luz dos 
critérios da dor, do prazer e do florescimento de capacidades características da espécie em causa.  
ROBERT T. HALL, seguindo MARTHA NUSSBAUM (“Beyond ‘compassion and humanity’: justice for 
nonhuman animals”, in C.R. SUSTEIN/M.C. NUSSBAUM (Coords.), Animals rights: current debates and 
new directions, New York: Oxford University Press, 2004) e PETER SINGER (Ética prática, Cap. 4), 
sustenta que a vida dos animais com autoconsciência merece mais respeito. Assim, por exemplo, não 
deveriam ser usados para alimentação os golfinhos ou as baleias, embora possam sê-lo as vacas e os peixes. 
O problema, reconhece, é que os porcos também se encontram num lugar muito elevado na escala da 
evolução...  
11 Pode entender-se que o preceito em causa se refere, exclusivamente, aos animais que outrora foram 
individualmente domesticados pelo homem, destinando-se assim a ser detidos por seres humanos, ainda 
que actualmente se encontrem fora de controlo humano ou estejam afectados a fins diversos daqueles 
que implicaram a sua domesticação.  
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Em sentido próximo se pronuncia NATÁLIA DE CAMPOS GREY12: “o ser humano 

necessita agir positivamente no sentido de proteger os animais domésticos, que foram aqueles que 

o próprio homem trouxe ao convívio da sociedade, tornando-os dela dependentes”.  

 
ROBERT T. HALL13 vai um pouco mais longe, defendendo que a posição ética dos 

animais domésticos e domesticados merece uma superior consideração, “incluindo uma 

análise do que quer dizer domesticação”. Em seu entender a domesticação envolve um 

“contrato implícito (como é o conceito de ‘contrato social’ no sentido da filosofia política e social)” 

dos animais domesticados com os seres humanos, segundo o qual estes proporcionam a 

alimentação e alojamento e aqueles fornecem leite, ovos, etc., ou trabalham para o 

homem, etc. O Autor assevera que também os animais de companhia têm contratos 

sociais com os seus donos, sendo esse, aliás, o significado do adestramento. “Se os 

animais [domésticos] se comportam bem podem ser ‘membros’ da família com os respectivos 

benefícios”; de contrário, a família expulsa-los-á “por não cumprirem com os deveres 

domésticos”.  

  
3. O proposto art. 389º também não define animal de companhia, como deveria, em 

conformidade com vários diplomas legais (v.g. arts. 8º Lei n.º 92/95, de 12 de 

Setembro; 2º DL n.º 276/2001, de 17 de Outubro; 2.º DL n.º 314/2003, de 17 de 

Dezembro).  

Entende-se como tal “qualquer animal [efectivamente] detido [independentemente da sua 

espécie] ou destinado a ser detido pelo homem [em razão da sua espécie], designadamente no 

seu lar, para seu entretenimento e companhia”. Tal como não define animal domesticado. 

Assim, de algum modo desrespeita os princípios da legalidade e da culpa penal. 

 

4. Pelo contrário, os arts. 337º e 337º-bis do actual Código Penal espanhol (última 

alteração: 11 de Março de 2016) não se referem a animais de companhia, mas alargam a 

protecção penal:  

a) Aos animais domésticos ou amansados;  

b) Àqueles que habitualmente são domesticados; 

c) Aos animais que temporária ou permanentemente vivem sob controlo humano; e 

																																																								
12 Dever fundamental de protecção dos animal, Dissertação cit., p. 2 das Considerações finais. 
13 “La responsabilidad ética con los animales no humanos: una perspectiva casuística-utilitarista”, cit., pp. 
83-84. 
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(muito mais amplamente) 

d) A qualquer animal que não viva em estado selvagem.  

 
5.  A bem da certeza e segurança jurídica, e respeitando o princípio da legalidade penal, 

o proposto art. 389º deveria encerrar o Título VI, e não anteceder a incriminação da morte de 

animal (art. 390º), sugerindo assim que o âmbito de protecção desta última 

incriminação ultrapassaria a definição dada pelo art. 389º e o quadro de tutela penal 

por via dela assegurado.  Porém, em que termos exactamente? Por exemplo: a 

provocação da morte de uma mosca ou de uma lagartixa realizaria a previsão do art. 

390º? Ou também esta se refere, apenas, aos animais de companhia ou domesticados? 

 
Além disso, é incompreensível que as penas acessórias se não apliquem à morte 

intencional e gratuita de animal. Contudo, o proposto art. 388º-A remete, 

exclusivamente, para os crimes de maus-tratos e de abandono de animais.  

 
6. O art. 389º proposto suscita ainda a questão de saber se o âmbito de protecção do 

crime de maus-tratos a animais é também por ele delimitado, no sentido de que apenas 

os animais de companhia ou domesticados, na acepção daquele preceito, poderem ser 

vítimas deste crime. Note-se que somente o art. 388º recorre a estes dois conceitos, 

embora logicamente limitados aos animais de companhia ou domesticados que vivam 

sob controlo humano.  

Para que dúvidas não restem – e de forma a respeitar os princípios da legalidade e da 

culpa penal – conviria que as epígrafes dos art. 387º e 390º fossem, respectivamente, 

“Maus tratos a animais de companhia ou domesticados” e “Morte de animal de 

companhia ou domesticado”.  

 

7. Sugestão de uma redacção alternativa para o art. 389º:  

“O disposto neste Título abrange:  

a) Os animais de companhia, entendendo-se como tal qualquer animal efectivamente detido 

(independentemente da sua espécie), ou destinado a ser detido pelo homem (em razão da 

sua espécie), designadamente no seu lar, para seu entretenimento e companhia.  

b) Os animais domésticos ou amansados, independentemente do uso que lhes é dado;  

c) Aqueles que habitualmente são domesticados; 
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d) Qualquer animal (domesticado ou não) que viva, temporária ou permanentemente, sob 

controlo humano, independentemente do uso que lhe é dado.”  
 

8. Deste modo se evita uma selecção especista ou antropocêntrica dos animais 

penalmente protegidos, buscando neles as nossas capacidades intelectuais e emotivas, 

“como se a glória máxima da existência de um animal fosse o reconhecimento da sua quase-

humanidade”. Esta perspectiva antropocêntrica leva, pelo contrário, à inferiorização dos 

animais e ignora que “a diversidade ecológica dita formas incomensuráveis de aptidão 

adaptativa e nega a existência objectiva de ‘superioridade’ entre essas formas”.  

Pelo contrário, “todas as formas de vida demonstram, no seu nicho ecológico, a mesma 

‘inteligência’” adaptativa-evolutiva. Por isso, a atitude-base que se impõe é de respeito 

“pela radical particularidade [de] cada espécie” e por “cada experiência individual de 

sensibilidade” animal, “por mais dissimilares que elas sejam em relação àquilo que julgamos ser 

as nossas próprias natureza e experiência”14.   

 
9. Perante isso, nem a senciência (a capacidade humanamente perceptível de um ser vivo 

possuir percepções conscientes do que lhe acontece e do que o rodeia) – deve constituir 

critério de intervenção penal. Critério que aponta, justamente, para a diferenciação e 

discriminação entre categorias de animais 15.  

 
10. A esta diferenciação e discriminação entre categorias de animais se opõe, ainda, o 

																																																								
14 Assim, FERNANDO ARAÚJO, A hora dos direitos dos animais, cit., pp. 341-343 e 345, a quem se devem 
as palavras colocadas entre aspas. Em sentido próximo PABLO HERREROS (“Emociones y sentimientos 
animales”, cit., p. 129): a diversidade das espécies é tal que resulta absurdo colocá-las a todas no mesmo 
saco; “embora alguns animais possam sentir de maneira diferente de nós, isso não significa que não sintam”. 
MICHAEL JAWER (“Do only humans possess souls, or do animals possess them too?, disponível em 
https://aeon.co/ideas/do-only-humans-have-souls-or-do-animals-have-them-too, consultado a 25.09.2016) 
vai mais longe: “One might even argue that other creatures are more cognizant of feelings than humans are, because 
they possess a primary form of consciousness: they are aware of themselves and their environment but are less 
burdened by complexities such as reflection and rumination that typify human consciousness. They live closer to the 
bone, so to speak. Jeffrey Masson, author of When Elephants Weep (1995), has remarked that animals possess 
feelings of ‘undiluted purity and clarity’ compared to the ‘seeming opacity and inaccessibility of human feelings.’ 
Furthermore, we should consider that humans might not experience the full range of feelings found in the animal 
kingdom. As Humane Society ethologist Jonathan Balcombe points out: ‘In light of their sometimes vastly different 
living circumstances and sensory capabilities, other species may experience some emotional states that we do not’”. 
15 Apesar de a Declaração de Cambridge sobre a Consciência em Animais Humanos e Não Humanos, de 7 de 
Julho de 2012, reconhecer muito amplamente que “animais não humanos têm os substratos neuro-anatómicos, 
neuro-químicos e neuro-fisiológicos de estados de consciência juntamente com a capacidade de exibir comportamentos 
intencionais. (...) o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos 
que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e as aves, e muitas outras criaturas, 
incluindo polvos, também possuem esses substratos neurológicos”.  
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mistério da alteridade de cada animal16 17. Uma “alteridade que se dá a si mesma, não é 

dada por nada senão si mesma”, porque “a alteridade não é uma questão intelectual, mas ética, 

e esta é a razão pela qual é irrepresentável, mas se presentifica incontornavelmente no chamado a 

mim dirigido”.   

Na certeza, paralelamente, de que “o mundo é mais do que o conjunto de representações que 

eu possa ter dele, por maior que seja meu vigor intelectual”. Por isso, “como toda realidade (…), 

também os animais não-humanos estão infinitamente além da capacidade de representação que 

deles tenha” o ser humano18. 

 
11. Com efeito, do que se trata é sempre e em qualquer caso de “bioética”, i.e., “ética da 

vida, antes de mais Ética, endereçada a seres humanos”19 e, também, de sofrimento (animal).  

Ora, “o sofrimento em seu acontecer é (…) a fronteira inultrapassável do intelecto – ‘limite de 

toda representação’, segundo Kant – e exige a ação inteligentemente investida, cujo sentido, (…) 

não é fornecido pela inteligência, mas pela eticidade da ação, ou seja, pelo sentido de 

responsabilidade que ela assume frente ao sofrimento do outro – o sentido de mitigar o sofrimento 

tanto quanto possível”20.  

 
12. Estando sempre em causa um agir ético no sentido de evitar ou mitigar o 

sofrimento (mais ou menos humanamente perceptível) e/ou de respeitar as diversas 

formas de vida (por longínquas que sejam da forma humana de vida) - com as quais 

																																																								
16 RICARDO TIMM DE SOUZA, “Ética e animais – Reflexões desde o imperativo da alteridade”, 
disponível em http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/veritas/article/view/2079/1573, p. 124: 
“A categoria filosófica mais adequada para conceber a existência dos animais é a alteridade”.  
RENATO SILVA PEREIRA (“A dignidade da vida dos animais não-humanos: uma fuga do 
antropocentrismo jurídico”, cit. pp. 12 e 13) explica: a alteridade aponta para um ver o Outro, “não como 
uma coisa ou um mero alguém que olhamos, mas [um alguém] que também nos olha e nos tem como um Outro, 
com as suas próprias percepções, conceitos e expectativas; é buscar ‘como ele se compreende, é ouvi-lo, é sentir o seu 
desejo pela vida e pela liberdade’”. Nós, humanos, esquecemo-nos que os animais também nos olham. 
Vêmo-los, observamo-los, analisamo-los, reflectimos sobre eles, mas nunca nos vimos vistos por eles.   
17 RICARDO TIMM DE SOUZA, em “O cuidado de animais não humanos como imperativo ético 
radical – Sete teses”, disponível em http://timmsouza.blogspot.pt/2012/09/o-cuidado-de-animais-nao-
humanos-como.html: “o mistério nada tem de mágico, de irracional; (...) o mistério traz consigo sua própria 
racionalidade que – escândalo da razão calculadora – é uma racionalidade própria, não dependente de 
esquematismos externos para existir. Dessa racionalidade própria podemos nos aproximar, com ela interagir, mas não 
“resolver”; resolvê-la equivaleria a “resolver” a existência, por exemplo, de uma pessoa. (...) Problemas e enigmas têm a 
ver com a racionalidade estratégica; mistério tem a ver com a racionalidade ética, com a alteridade”. 
18	RICARDO TIMM DE SOUZA, “O cuidado de animais não humanos como imperativo ético radical – 
Sete teses”, cit., respectivamente primeira, segunda e quinta tese.	
19 Assim, FERNANDO ARAÚJO, A hora dos direitos dos animais, cit., p. 345. 
20 RICARDO TIMM DE SOUZA, “O cuidado de animais não humanos como imperativo ético radical – 
Sete teses”, cit., segunda tese. 



	 15	

nós, humanos, inevitavelmente partilhamos dependências, contingências e 

vulnerabilidades21 - compreende-se que a tutela penal (subsidiária, fragmentária e de 

ultima ratio) se deva restringir aos casos ético-socialmente insuportáveis, além de 

evidentemente atentatórios da vida, integridade física e do bem-estar dos animais.  

Insuportabilidade ético-social que se não prende com a espécie/categoria do animal em 

causa, nem necessariamente com a sua efectiva condição de animal de companhia, 

domesticado ou amansado, mas com os especiais deveres e responsabilidades do 

homem para com os animais que:  

(i) Independentemente da espécie e condição (de companhia, domesticado ou 

selvagem) e do fim a que estão adstritos, se encontram efectivamente sob seu 

controlo, temporária ou permanentemente; ou 

(ii) Pertencem a espécies que ele domesticou para quaisquer fins humanos 

(companhia, económicos, caça, lazer, etc.) ainda que não estejam 

presentemente afectos a esses fins.  

 

Artigo 390.º - Animalicídio 

1 – “Quem matar um animal é punido com pena de prisão de 1 a 3 anos.  

2 - O disposto no número anterior não se aplica a factos relacionados com a utilização de animais para 

fins de exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, actividade cinegética, ou outras actividades 

devidamente licenciadas pelas autoridades competentes”.  

 
1. Seria preferível que a epígrafe deste preceito fosse simplesmente “morte de animal”, 

em vez de “animalicídio”. Esta expressão sugere uma equiparação ou, pelo menos um 

paralelismo, entre homicídio de pessoa e morte de animal.  

Equiparação/paralelismo que não goza de um amplo consenso social, nem é conforme 

à Constituição de um Estado de Direito democrático que se assume alicerçado na 

dignidade da pessoa humana e no respeito e garantia de efectivação dos direitos e 

liberdades fundamentais do homem (arts. 1º e 2º CRP). Homem que deve respeito a 

todas as formas de vida, mas que, face à Constituição, não se encontra na mesma 

posição axiológica de todas as demais formas de vida.  

																																																								
21 Chama a atenção para este aspecto FERNANDO ARAÚJO (idem, p. 346), sublinhando a nossa 
condição de “animais dependentes”. Próximo RICARDO TIMM DE SOUZA, “Ética e animais – 
Reflexões desde o imperativo da alteridade”, cit., p. 124: “os animais não têm podido ser co-autores da 
sustentabilidade ético-ecológica do planeta, ou seja, ‘outros’”. 
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Com efeito, importa reconhecê-lo abertamente, “não há ecologia sem uma adequada 

antropologia. Quando a pessoa humana é considerada apenas como mais um ser entre outros, 

que provém de jogos do acaso ou de um determinismo físico, ‘corre-se o risco de se atenuar, nas 

consciências, a noção de responsabilidade’ [BENTO XVI, Mensagem para o Dia Mundial da 

Paz de 2010, n.º 2]. Um antropocentrismo desordenado não deve necessariamente ser 

substituído por um biocentrismo. (...) Não se pode exigir do ser humano um compromisso para 

com o mundo se ao mesmo tempo não se reconhecem e valorizam as suas peculiares capacidades 

de conhecimento, vontade, liberdade e responsabilidade” 22.  

Precisamente por causa dessas peculiaridades e do maior desenvolvimento das 

capacidades cognitivas do seu cérebro, o ser humano será o “único sobre o qual recairá a 

responsabilidade do fracasso absoluto, se a antevisão da catástrofe ético-ecológica que se insinua 

nas consciências lúcidas se realizar”23.  

 
2. No art. 390º/1 voltamos a estar perante uma pena desproporcional (logo ilegítima) 

face às cominadas para os crimes de ofensas simples à integridade física (art. 143º) e de 

aborto consentido (art. 140º/3). A integridade física de uma pessoa formada e a vida 

intrauterina “valem” menos do que a vida de um animal de companhia ou 

domesticado?  

Neste n.º 1 deveria manter-se a pena de prisão até 3 anos ou pena de multa.  

 
3. Poderia acrescentar-se um n.º 2, por exemplo, com o seguinte teor:  

“A pena será de prisão de 6 meses a 3 anos ou de multa não inferior a 240 dias [vide art. 

387º/2, que prevê um crime de maus-tratos agravado pelo resultado negligentemente 

provocado], se o animal for propriedade de outrem”.  

 
4. É preferível a manutenção de uma disposição paralela à do actual art. 389º/2 no 

âmbito da incriminação da morte intencional e gratuita do animal, de modo a deixar 

claro que, seja qualquer for a finalidade a que se encontrem afectos os animais, nunca 

serão os permitidos os maus-tratos previstos no art. 387º/1 ou 2, nem o abandono 

descrito no art. 388º.  

 

																																																								
22 FRANCISCO, Laudato Si. Sobre o cuidado da casa comum, cit, n.º 119, pp. 89-90. 
23 RICARDO TIMM DE SOUZA, “Ética e animais – Reflexões desde o imperativo da alteridade”, cit., p. 
125. 
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5. No proposto art. 390º/2, louva-se a eliminação da referência aos factos relacionados 

com a utilização de animais para fins de espectáculo comercial, assim se evidenciando 

que a morte do animal nunca será legítima neste âmbito. 

 
6. Contudo, pergunta-se se, em vez do proposto art. 390º/2, não bastaria a inclusão, no 

n.º 1, da cláusula matar animal “sem motivo legítimo ou fora das situações, condições e 

finalidades legalmente previstas”.    

 
III 

PS (Partido Socialista). Projeto-Lei n.º 209/XIII de Alteração ao Código Penal  

 
Artigo 387.- Morte e maus tratos de animal de companhia  

1 – “Quem matar animal de companhia é punido com pena de prisão de seis meses a 2 anos ou com 

pena de multa.  

2 – [Atual n.º 1]  

3 - [Atual n.º 2] Pena actual: prisão até 2 anos ou multa até 240 dias.  

4 - A tentativa e a negligência são puníveis.  

5 - Em caso de reincidência, os limites mínimo e máximo das penas são elevados em um terço”.  

 

1. Este Projecto-Lei mantém a restrição da tutela penal assegurada pelo Título VI do 

Livro II do Código Penal aos animais de companhia, limitando-se a precisar a definição 

destes no proposto art. 389º, do qual exclui – e bem - o actual n.º 2. 

Verdade que a incriminação da morte, dos maus-tratos e do abandono de animais de 

companhia é a que, de longe, reúne maior consenso social. Todavia, esta restrição da 

tutela penal introduz uma diversidade de tratamento dos animais que se perfila ética e 

materialmente injustificada, com a consequente violação da ideia valorativa subjacente 

ao princípio da igualdade como proibição do arbítrio.  

Com efeito, muitos outros animais se encontram em equiparáveis relações (actuais ou 

passadas) de vulnerabilidade, dependência e, até confiança, face ao homem. Relações 

essas que não podem deixar de ser fonte de uma igualmente grave e inequívoca 

responsabilidade do homem para com a protecção da vida, da integridade física e do 

bem-estar desses animais, mesmo quando afectos a fins legalmente permitidos e 

regulados. É o que se passa com os animais domésticos ou amansados, 

independentemente do uso que lhes é dado; aqueles que habitualmente são 
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domesticados; ou qualquer animal (domesticado ou não) que viva, temporária ou 

permanentemente, sob controlo humano, independentemente do uso que lhe é dado24.  

Dir-se-á: o carácter fragmentário de uma intervenção penal de ultima ratio, aliado à 

ampla margem de liberdade do legislador ordinário na delimitação da carência (e 

conveniência) de tutela penal, não se opõem a tamanha restrição da tutela penal dos 

animais individualmente considerados. Tanto mais – poderá ainda aduzir-se - que, 

mesmo quando se está perante valores ou interesses com inequívoca consagração 

constitucional, sempre inexistem imposições constitucionais implícitas de 

criminalização dos comportamentos que contra eles atentam25.    

Contudo, a arbitrariedade da escolha dos animais de companhia (actuais ou potenciais) 

– já que outros animais se encontram em relações tão próximas e eticamente 

interpelantes quanto aquelas que ligam os homens aos animais de companhia – torna 

ilegítima a tutela penal da vida, integridade física e do bem-estar destes animais. Por tal 

tutela ser material e eticamente também devida a outros animais em relações de igual 

vulnerabilidade, dependência e confiança face ao agente da morte dolosa e gratuita, dos 

maus-tratos injustificados e dos não-tratos intencionais, ela acaba por revelar-se: 

(i) Desproporcional na restrição que implica à liberdade humana; 

(ii) Completamente desadequada ao fundamento e à finalidade da protecção, 

pelo Direito Criminal, da vida, da integridade física e do bem-estar de 

animais individualmente considerados, justamente em virtude da especial 

relação de (actual, passada ou potencial) que mantêm com o homem-agente-

do-crime; 

(iii) E, assim, inteiramente ineficaz, desnecessária e, tudo ponderado, geradora 

de maiores danos do que aqueles que pretende evitar26. 

 
A necessidade de um alargamento da tutela penal dos animais individualmente 

considerados, mesmo quando afectos a fins diferentes do entretenimento e companhia 

																																																								
24 Veja-se, supra, II, nota 1 ao art. 388º, notas 1-2 e 7-12 ao art. 389º, e nota 4 ao art. 390º. 
25 Neste sentido, por todos, JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal. Parte Geral, cit., 6.º Cap., 
§§39-40. 
26 Sobre a relação entre os princípios da igualdade e da proporcionalidade veja-se MARIA FERNANDA 
PALMA, Direito Penal. Parte Geral, Lisboa: AAFDL, 1994, pp. 60-62. A Autora chega a afirmar: “é a 
igualdade que subjaz à ideia de proporcionalidade entre a gravidade do ilícito e da pena e (...) sustenta a medição da 
pena pela culpa”. Tanto mais que “a proporcionalidade é (...) princípio formal, cujo conteúdo é preenchido pelos 
outros princípios constitucionais de Direito Penal, como a culpa e a necessidade da pena”.  
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dos humanos, também se impõe quando se reconhece que as normas legais que 

regulam e condicionam o uso dos animais para certos fins (económicos ou outros) não 

protegem suficientemente a sua vida, integridade física e bem-estar perante as condutas 

inequivocamente mais graves de provocação intencional da morte gratuita, dos maus-

tratos injustificados e dos não-tratos dolosos.   

A protecção penal da vida, integridade física e do bem-estar (no sentido de não 

sofrimento) dos animais individualmente considerados, em razão de especiais relações 

de proximidade, vulnerabilidade, dependência ou confiança que mantêm com os 

humanos, obsta a uma exclusão dessa tutela quando os animais se encontrem afectos a 

fins legalmente permitidos e regulados, diferentes do mero entretenimento e 

companhia, impondo antes em cada situação uma concreta ponderação dos interesses 

conflituantes de animais e homens buscando a sua máxima concordância prática.  

A imposição ética dessa ponderação (“os fins nunca justificam os meios”) obsta a uma 

pura exclusão da tipicidade penal das condutas de maus-tratos, não-tratos e de 

provocação intencional e gratuita da morte realizadas contra animais adstritos a 

finalidades (económicas ou não) diferentes do entretenimento e companhia, ainda que 

legalmente reguladas e condicionadas. Assim acontece, porque a correcção moral de 

uma conduta não depende do valor, do interesse e utilidade (humanos) das suas 

consequências, mas da devida consideração da individualidade e do correcto 

tratamento de cada um dos intervenientes no conflito27.  

 
2. Parece-me conveniente autonomizar, em preceitos distintos, as incriminações da morte 

intencional e gratuita e dos maus-tratos dolosos a animal. 

 

3. Ao art. 387º/1 proposto falta a cláusula: matar animal sem motivo legítimo ou fora das 

situações, condições e finalidades legalmente previstas, sendo certo que se aplica a regra geral 

do art. 14º. Ou seja, aqui se prevê a morte intencional de animal, em qualquer uma das 

modalidades de dolo (directo, necessário ou eventual).  

																																																								
27 Neste sentido, RENATO SILVA PEREIRA, “A dignidade da vida dos animais não humanos: uma fuga 
ao antropocentrismo jurídico”, cit., pp. 16, invocando TOM REAGAN. Na mesma linha de raciocínio, 
FERNANDO ARAÚJO (A hora dos direitos dos animais, cit., p. 340): “o que conta moralmente, sustenta Regan, 
não é o interesse atingido pela nossa conduta, mas sim a individualidade do titular desse interesse, sob pena de 
instrumentalizarmos os indivíduos aos interesses, e especialmente aos interesses do maior numero”. Porém, isso não 
obsta à prevalência de uns “direitos” sobre outros em caso de colisão, apenas veda a que “os direitos sejam 
considerados pela pura óptica dos interesses”.  
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4. A pena cominada para a morte dolosa de animal de companhia (prisão de seis meses a 

2 anos ou com pena de multa) parece-me duplamente insatisfatória:  

(i) Por ser inferior à prevista para o crime de dano (art. 212º) que, assim, 

continuará a ser aplicado quando esteja em causa a provocação intencional 

da morte de um animal propriedade de outrem;  

(ii) Por corresponder à mera elevação do limite mínimo da pena prevista para o 

crime de maus-tratos agravado pelo resultado morte, mas este 

negligentemente provocado.  

A morte intencional de um animal - próprio, alheio, errante (perdido, fugido ou 

abandonado) ou vadio sem detentor -  deve ser sancionada, pelo menos, com uma pena 

tão grave quanto a do dano simples [prisão até 3 anos ou multa de 10 a 360 dias (art. 

47º/1 CP)]. 

 
5. Se, como parece correcto, se entender que a provocação intencional da morte de um 

animal que seja propriedade de outrem deve ser mais gravemente punida, então 

importa afastar completamente a aplicação do art. 212º, pondo fim à ambiguidade 

quanto ao estatuto do animal: ora mero item do património de alguém; ora beneficiário 

de uma tutela penal autónoma.  

Para que isso aconteça há que prever neste preceito (ou no Título VI) uma agravação da 

pena para esses casos.   

Uma agravação que poderá ser apenas do limite mínimo da pena de prisão cominada 

no art. 212º (por exemplo: prisão de 6 meses a 3 anos) e do limite mínimo da pena de 

multa, que não deverá ser inferior aos 240 dias previstos para o crime de maus-tratos 

agravado pelo resultado morte, negligentemente produzido. O que dará uma pena de 

prisão de 6 meses a 3 anos ou multa não inferior a 240 dias. 

Curiosamente, a Proposta de Alteração ao Projecto-Lei n.º 209/XIII, de 12.07.2016, 

previa no então art. 387º/2 a hipótese de provocação da morte de animal alheio, 

cominando uma pena de prisão de 6 meses a 3 anos ou multa de 60 a 360 dias.  

Infelizmente, a Proposta de Alteração do mesmo Projecto-Lei, de 14.07.2016, eliminou 

o anterior n.º 2 do art. 387º, deixou de regular a morte de animal alheio no Título VI 

do Livro II e optou por incluir a referência a coisa ou animal na previsão dos crimes de 

dano (arts. 212º e 213º), dos demais crimes contra a propriedade (arts. 203º, 204º, 
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205º, 206º, 207º, 209º, 210º, 211º), contra o património (arts. 227º, 231º, 232º, 233º), 

de violação de providências públicas (355º e 356º), etc. - cujas estatuições, porém, 

manteve inalteradas. Assim, pretendeu – correctamente - dissociar e autonomizar os 

animais das coisas, mas acabou por negar ao próprio animal de companhia que seja 

propriedade de outrem a tutela penal da vida e integridade física que lhe deve ser 

assegurada em si e per se, como se nesses casos desaparecesse afinal o interesse colectivo 

na sua protecção individualizada em razão da consideração ética que lhe é devida.  

 
Se se considerar que o crime de dano abrange tanto a destruição total, como a mera 

danificação, desfiguração ou inutilização e sendo a sua pena mais grave do que a 

cominada para os crimes de maus-tratos ou provocação intencional da morte de animal 

de companhia, verifica-se que a aplicação prática destas incriminações fica limitada aos 

animais de companhia errantes e abandonados. Justamente aqueles que o art. 389º do 

Projecto-Lei n.º 209/XIII, alterado em 12.07.2016 e 14.07.2016, se preocupou em 

incluir explicitamente na definição de animal de companhia.  

 
Compreende-se que permaneçam inalteradas as penas previstas em incriminações que 

protegem bens jurídicos diferentes da vida, da integridade física e do bem-estar do 

animal. Mas já não que a tutela penal devida ao animal individualmente considerado 

seja completamente diluída na tutela da propriedade do seu dono.  

Se assim for, então que resta do fundamento material e da finalidade da tutela 

assegurada pelos art. 387º ss. CP? 

 
6. No que concerne ao art. 387º/3 proposto, este mantém a redacção actual, que 

configura um crime de maus-tratos agravado por certos resultados.  

Todavia, parece-me conveniente alargar o elenco de circunstâncias agravantes do crime 

de maus-tratos (pondo fim à sua exclusiva configuração como crime agravado pelo 

resultado), em ordem a dotar de maior eficácia a proibição legal.  

Recorde-se que a inadequação e/ou ineficácia da incriminação, relativamente ao 

âmbito da tutela necessária dos bens jurídico-penais (no caso, a vida, a integridade física 

e o bem-estar ou não sofrimento do animal), torna ilegítima a intervenção penal por 

violação do art. 18º/2 CRP.  

Assim, propunha, para o actual art. 387º/2, a redacção já anteriormente referida (II, 
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nota 6 ao art. 387º): A pena será de prisão até 2 anos ou de multa até 240 dias, quando  

a) Os maus-tratos forem praticados com utilização de armas, instrumentos, objectos, meios e 

métodos insidiosos ou concretamente perigosos para a vida do animal”; ou 

b) Deles resultar a morte, a privação de importante órgão ou membro, de um sentido do 

animal, uma lesão grave e permanente da sua saúde, ou uma afectação grave e 

permanente da sua capacidade de locomoção”.  
 

7. A previsão da punibilidade da tentativa – tanto da morte como dos maus-tratos de 

animal – pelo art. 387º/4 proposto parece-me excessiva, geradora de uma contradição 

valorativa e constitucionalmente ilegítima, ao menos no que respeita à tentativa de maus-

tratos de animal, considerando que a tentativa de aborto consentido ou de ofensas 

simples à integridade física das pessoas não é punível, contrariamente à tentativa do 

crime de dano (art. 212º/2 CP).  

Quando muito, admitir-se-ia a punição da tentativa de morte gratuita de animal, em 

sintonia com a punição da tentativa do crime de dano simples (art. 212º/2), embora até 

esta punição possa ser discutida, na medida em que os arts. 387º ss. tutelam a vida, a 

integridade física e o bem-estar do animal individualmente considerado, e não 

enquanto eventual item de um património alheio.  

 
8. Relativamente à punição dos maus-tratos e da morte de animal a título de negligência, 

verifica-se desde logo que o art. 387º/4 proposto (em qualquer uma das suas versões) omite a 

estatuição de qualquer penalidade. O que é inadmissível face ao princípio da legalidade das 

penas e da conexão legal entre o crime e a pena correspondente [arts. 29º/1 e 3 e 

165º/1 c) CRP].  

 
A punição dos maus-tratos e da morte negligentes de animal aproxima a tutela penal da 

vida e integridade física dos animais da tutela penal da vida e integridade física das 

pessoas formadas (arts. 137º e 148º CP), afastando-se da opção legal de não punir a 

negligência nos crimes contra o património (arts. 203º ss.). O que se coaduna com a 

autonomização do estatuto jurídico do animal relativamente ao estatuto jurídico das 

coisas. No entanto, pode chocar com a não punição das lesões negligentes da vida 

intrauterina. 

 
A previsão dos maus-tratos e da morte negligentes de animais é mais uma razão para 
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uma delimitação das condutas penalmente proibidas em termos que obstem a uma 

qualquer identificação ou confusão deste crime com as contraordenações relativas ao 

desrespeito das condições legais de utilização de animais para certos fins.   

 
9. O art. 387º/5 proposto prevê um regime especial de reincidência, mais gravoso do que o 

geralmente aplicável por força das normas gerais dos art. 75º e 76º.  

Regras gerais essas que, porém, valem para crimes com um risco de reincidência, pelo 

menos igual à dos crimes de maus-tratos e morte de animal. Refiro-me aos crimes de 

violência doméstica, maus-tratos e perseguição (arts. 152º, 152º-A CP e 154º-A CP).  

O que configura uma violação das proibições do excesso de intervenção penal (art. 

18º/2 CRP) e da não desproporcionalidade (ditada por imperativos de igualdade em 

sentido material - art. 13º/2 CRP) da tutela penal dos animais face à tutela penal das 

pessoas. 

 
O regime proposto no art. 387º/5 é mais gravoso em dois aspectos:   

(i) Primeiro, ao admitir a afirmação da reincidência relativamente a anteriores  

crimes meramente negligentes de maus-tratos ou morte de animal, 

contrariamente ao previsto no art. 75º/1 CP, que configura a reincidência 

somente quanto a crimes dolosos.  

(ii) Segundo, ao cominar uma agravação em um terço, tanto do limite mínimo 

como do limite máximo da pena legal, enquanto o art. 76º/1 prevê apenas 

uma agravação em um terço do limite mínimo da pena legal, deixando 

inalterado o limite máximo. Simultaneamente, o art. 76º/1 define um 

limite da agravação da pena por reincidência (não pode exceder a medida da 

pena mais grave aplicada nas condenações anteriores), que o art. 387º/5 

proposto parece afastar, embora isso também não seja inteiramente claro. O 

que não deve acontecer, sob pena de falta de controlo democrático da 

aplicação da lei penal.  

 

Art. 388º- Abandono de animais de companhia 

1 – “Quem, tendo o dever de guardar, vigiar ou assistir animal de companhia, o abandonar, é punido 

com pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 60 dias.  

2 – Se dos factos previstos no número anterior resultar perigo para a alimentação e a prestação de 

cuidados que são devidos ao animal, o agente é punido com pena de prisão até 1 ano ou com multa até 
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120 dias”.  

 

1. Apenas as Propostas de Alteração do Projecto-Lei n.º 209/XIII, de 12 e 14 de Julho 

de 2016, avançam com esta nova redacção do crime de abandono, que se não deve 

sufragar.  

O n.º 1 traduz-se na indevida e ilegítima revogação da contraordenação de abandono de 

animais de companhia, prevista dos arts. 6.º-A e 68º/2 c) da Lei n.º 276/2001, de 17 de 

Outubro. Desse modo faz-se avançar o Direito Penal para a primeira linha – em vez de 

permanecer na última linha – da intervenção social do Estado.  

Simultaneamente antecipa-se a tutela penal para uma fase muito longínqua 

relativamente à efectiva lesão ou colocação em perigo da saúde, integridade física ou até 

da vida do animal, construindo um crime de simples violação do dever que atenta 

contra o princípio da ofensividade das condutas penalmente proibidas28.   

Além disso, alarga-se excessiva, desproporcionada e desnecessariamente a tutela penal 

dos animais relativamente àquela que é assegurada às pessoas. Recorde-se que o 

abandono de pessoas está legalmente configurado como um crime de perigo concreto 

para a vida [art. 138º/1 b) CP], nem sequer para a integridade física ou a saúde, a 

menos que se esteja perante um crime de maus-tratos [art. 152º-A/1 a) CP]. Portanto, 

está-se muito longe de um crime de simples violação de dever.  

 

2. O n.º 2 configura um crime de perigo concreto para a alimentação e a prestação de 

cuidados ao animal abandonado, sujeitando-o a uma pena idêntica à dos maus-tratos 

simples. Assim, sem necessidade alguma, confunde-se e identifica-se os não-tratos com 

os maus-tratos, pois a ausência de tratos, que redunde na inflicção de dor, sofrimento 

ou na lesão da saúde ou até da vida do animal, deve ser reconduzida aos crimes de 

maus-tratos (simples ou agravados) ou de provocação intencional da morte do animal, 

por força das regras do concurso aparente de crimes, já que estes crimes são realizáveis 

em comissão por omissão nos termos gerais do art. 10º. Veja-se, supra, II, nota 6 ao art. 

388º. 

  
3. Como se disse supra, II, nota 4 ao art. 388º, à semelhança do Código Penal espanhol, 

o crime de abandono deveria antes configurar-se como um crime de perigo abstracto-
																																																								
28 Sobre este princípio JOSÉ FARIA COSTA, Noções fundamentais de Direito Penal, cit., Cap. 7, §§1-6. 
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concreto para a vida e a integridade física do animal, em ordem a clarificar a conduta 

proibida, dotando, assim, de determinação e eficácia a fugidia incriminação do 

abandono de animais de companhia.  

Na mesma ordem de ideias, importaria também que o art. 388º definisse o próprio 

conceito de abandono, por exemplo nos termos do art. 6.º-A do DL n.º 276/2001, 

deixando assim claro que também se pode abandonar um animal sem o retirar para 

fora do seu local de alojamento, lançando-o na rua (cfr. Supra II, nota 5 ao art. 388º).  

 
4. Por último uma chamada de atenção para a incongruência da não aplicação ao crime 

de abandono do regime especial de reincidência, previsto para os crimes de maus-tratos 

e de provocação intencional da morte (gratuita) de animal de companhia. 

 
Art. 388º-A – Penas acessórias 

1 – “Consoante a gravidade do ilícito e a culpa do agente, podem ser aplicadas, cumulativamente com as 

penas previstas para os crimes referidos nos artigos 387.º e 388.º, as seguintes penas acessórias:  

 a)  Perda a favor do Estado ou de outra entidade pública de objetos e animais pertencentes ao agente;   

 b)  Privação do direito de detenção de animais pelo período máximo de 10 anos;  

 c)  Privação do direito de participar em feiras, mercados, exposições ou concursos relacionados com 

animais;    

 d) Encerramento de estabelecimento relacionado com animais cujo funcionamento esteja sujeito a 

autorização ou licença administrativa;   

 e)  Suspensão de permissões administrativas, incluindo autorizações, licenças e alvarás, relacionadas 

com animais.   

2 - As penas acessórias referidas nas alíneas c) a e) do número anterior têm a duração máxima de três 

anos, contados a partir da decisão condenatória”.  

 
1. Somente a versão inicial do Projecto-Lei n.º 209/XIII propunha esta alteração ao 

actual art. 388º-A CP. Alteração que, correctamente, veio a desaparecer das Propostas 

de Alteração de 12 e 14 de Julho de 2016.  

 
2. Com efeito o art. 388º-A/1 a) proposto previa a perda a favor do Estado ou de outra 

entidade pública de objetos pertencentes ao agente, sem especificar os objectos em 

vista, nem as circunstâncias que poderiam fundamentar essa perda, como faz o art. 

109º/1 CP. Preceito que nem por isso deixaria de ser aplicável aos crimes contra 

animais de companhia. 

Ademais esta previsão da perda de objectos no quadro das penas acessórias aplicáveis 
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aos crimes contra animais de companhia suscita perplexidades técnicas. Como ensina 

JORGE DE FIGUEIREDO DIAS29, a perda de instrumentos e produtos do crime não 

constitui uma pena acessória de uma pena principal, nem um efeito da pena ou 

condenação (art. 109º/2 CP), nem uma medida de segurança, perfilando-se antes como 

uma “providência sancionatória de natureza análoga à da medida de segurança”.   

 
3. O art. 388º-A/1 b) proposto é excessivo ao prever a privação do direito de detenção 

de animais pelo período máximo de 10 anos, alargando assim para o dobro a duração 

da pena acessória actualmente prevista na al. a).  

 
4. Em todas as alíneas do n.º 1 do art. 388º proposto a exclusiva referência a animais de 

companhia é substituída pela alusão a animais, pretendendo-se assim abranger todos os 

animais detidos pelo agente, mesmo que afectos a fins diferentes do entretenimento e 

companhia.  

Desse modo a condenação e aplicação de uma pena (principal) pela prática de um 

crime contra animais de companhia justificaria a aplicação de sanções acessórias 

destinadas a combater uma (suposta?) perigosidade do agente relativamente a quaisquer 

outros animais por ele detidos ou com os quais se relacione profissionalmente. Naquilo 

que parece ser uma inequívoca aproximação das chamadas “penas acessórias” aos 

efeitos penais não automáticos da condenação (art. 65º/1 CP), cuja natureza é, afinal, a 

de medidas de segurança relacionadas com o exercício de função, profissão ou de certos 

direitos do agente.  

Convém recordar que as verdadeiras penas acessórias se referem à culpa do agente pelo 

facto praticado (contra animais de companhia) - e não apenas a exigências de prevenção 

(segurança geral e individual, por via da inocuização ou neutralização da perigosidade 

do agente); devem ser dotadas de uma moldura penal específica que permita a “tarefa 

judicial de determinação da sua medida concreta em cada caso”; e desempenhar uma função 

adjuvante da pena principal, reforçando e diversificando “o conteúdo penal sancionatório 

da condenação”30.  

Não seria este, manifestamente, o propósito do alargamento do objecto das penas 

																																																								
29 Direito Penal português. As consequências jurídicas do crime, Coimbra: Coimbra Editora, 2.ª Reimpressão, 
2009, 17º Cap. §§997-1000. 
30 Assim, JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, idem, 6.º Cap., §§227 ss., 232-234. 
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acessórias a todos os animais detidos pelo agente de um crime contra animais de 

companhia, ou com os quais este se relacione profissionalmente, mesmo que se não 

trate de animais destinados ao entretenimento e companhia de humanos.    

 
Artigo 389.º - Conceito de animal de companhia 

“Para efeitos do disposto neste título, entende-se por animal de companhia qualquer animal efetivamente 

detido ou destinado a ser detido por seres humanos, designadamente no seu lar, para seu entretenimento 

e companhia, ainda que se encontre em estado de abandono ou errância.” 

 
1. Esta a redacção resultante das duas Propostas de Alteração ao Projecto-Lei n.º 

209/XIII, que corresponde a uma tentativa de esclarecimento e delimitação do conceito 

de animal de companhia, no sentido de abranger os animais abandonados e em estado 

de errância.  

 
2. No que concerne aos animais abandonados, a precisão seria em rigor desnecessária, 

considerando que o art. 388º incrimina justamente o abandono de animais. Logo, os 

animais abandonados pelos seus donos ou detentores teriam, em coerência, de 

continuar a beneficiar da tutela penal assegurada pelos arts. 387º ss.  

 
3. Quanto aos animais em estado de errância, o art. 389º proposto não esclarece o 

conceito de errância, sendo certo que a demais legislação portuguesa também não lhe 

dá uma definição uniforme.  

Assim, por exemplo, o art. 2.º/1 c) do DL n.º 276º/2001 (Aplicação da Convenção 

Europeia para Protecção dos Animais de Companhia) estabelece que “animal vadio ou 

errante” é “qualquer animal [de companhia] que seja encontrado na via pública ou outros 

lugares públicos fora do controlo e guarda dos respectivos detentores ou relativamente ao qual 

existam fortes indícios de que foi abandonado ou não tem detentor e não esteja identificado”. 

Atente-se na inclusão no conceito de animais errantes dos animais de companhia 

abandonados, perdidos, fugidos e vadios que nunca tiveram detentor.  

Diferentemente, o art. 2º, al. n) do DL n.º 314/2003, de 17 de Dezembro (Programa 

Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva), define “cão ou gato vadio ou 

errante” como “aquele que for encontrado na via pública ou outro local público, fora do controlo 

ou vigilância do respectivo detentor e não identificado”. Portanto, não inclui no conceito de 

errância os animais vadios que nunca tiveram detentor.  



	 28	

Ora, é precisamente em relação a estes que o art. 389º deixa dúvidas – que importaria 

eliminar - sobre a sua inclusão no âmbito da tutela penal dos animais de companhia 

“por natureza”, i.e., em razão da sua espécie.  

 
Proposta de aditamento do art. 1.º-A à Lei n.º 92/95, de 12 de Setembro 

Art. 1.º -A – Medidas cautelares de protecção 

1 – “Em caso de forte suspeita ou evidência de sinais da prática de crimes de maus-tratos contra animais 

de companhia, as forças de segurança, os órgãos de polícia criminal, a Direcção-Geral de Alimentação e 

Veterinária e as autarquias locais devem promover a recolha e captura dos mesmos.  

2 – Para o efeito previsto no número anterior, pode ser solicitada a emissão de mandato judicial através 

da autoridade judiciária competente que assegure o acesso das forças de segurança e órgãos de polícia 

criminal aos locais onde os referidos animais se encontrem, designadamente estabelecimentos, casas de 

habitação e terrenos privados”   

 
1. Esta uma inovação importante que vem dar efectividade à previsão do art. 9.º da 

mesma Lei n.º 92/95 (Protecção dos Animais): “As associações zoófilas legalmente 

constituídas têm legitimidade para requerer a todas as autoridades e tribunais as medidas 

preventivas e urgentes necessárias e adequadas para evitar violações em curso ou iminentes da 

presente lei”. 

Por isso, a norma proposta deveria corresponder ao art. 9.º-A da Lei n.º 92/95 e não a 

um (desgarrado) art. 1.º-A deste diploma.  

 
2. Note-se que a Lei n.º 92/95 proíbe as violências injustificadas contra animais, e não 

apenas contra animais de companhia, considerando como tais “os actos consistentes em, 

sem necessidade, se infligir a morte, o sofrimento cruel e prolongado ou graves lesões a uma 

animal” (art. 1º/1).  

O n.º 2 do preceito vem também proibir, por exemplo, o abandono intencional “na via 

pública [de] animais que tenham sido mantidos sob cuidado e protecção humanas, num ambiente 

doméstico ou numa instalação comercial ou industrial”. 

 
3. Por isso, não pode deixar de estranhar-se a limitação do âmbito de aplicação das 

novas medidas cautelares de protecção aos casos de forte suspeita ou de evidência da 

prática de crimes de maus-tratos contra animais de companhia.   

Significa isto que, nas situações de abandono de animal de companhia no seu local de 

alojamento, terá de esperar-se que os não-tratos se convertam em maus-tratos no sentido 
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do actual art. 387º/1 e 2 para as autoridades poderem proceder à recolha ou captura 

dos mesmos?  

Mas assim não se desvirtua o próprio art. 9º da Lei n.º 92/95 que permite às uniões 

zoófilas requerer a todas as autoridades e tribunais as medidas preventivas e urgentes 

para evitar violações em curso ou iminentes da presente lei? Violações que incluem o 

abandono (mais amplamente definido no art. 6.º-A do DL 276/2001) e os maus-tratos 

de animais, que não são apenas de companhia?  

 
4. Não se percebe tamanha limitação do âmbito de aplicação das propostas medidas 

cautelares de protecção, se o seu objectivo for – como parece ser – o de permitir a 

emissão de mandato judicial que permita acesso a estabelecimentos, casas de habitação 

e terrenos privados apenas quando esteja em causa a prática de crimes contra os 

animais, previstos no Capítulo VI do Livro II do Código Penal. É que esses crimes são 

tanto de maus-tratos, como de abandono, sendo certo que também se abandona animal 

no seu próprio local de alojamento, como, aliás, reconhece o art. 6.º-A do DL n.º 

276/2001.  

 

IV 
BE (Bloco de Esquerda). Projecto-Lei n.º 228º/XIII /1.ª de Alteração ao Código 

Penal  

 

Artigo 387.º Maus tratos a animais  

1 - [...].  

2 - O agente é punido com pena de prisão até dois anos ou com pena de multa até duzentos e quarenta 

dias se dos factos previstos no número anterior resultar:  

a) Lesão anatómica;  

b) Lesão fisiológica de particular gravidade;  

c) Afetação grave e permanente da capacidade de locomoção do animal;  

d) Afetação grave da sua etologia 

3 – A tentativa e a negligência são puníveis.  

4 – Em caso de reincidência os limites mínimo e máximo das penas são elevados em um terço”.  

 
1. Apesar de a epígrafe do preceito ter eliminado a referência a “animais de 

companhia”, a verdade é que os n.ºs 1 e 2 deste preceito se referem, exclusivamente, a 

animais de companhia.  
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2. O n.º 2 do preceito proposto apresenta uma linguagem excessivamente técnica, mais 

técnica do que a usada na descrição das ofensas graves à integridade física (art. 144º 

CP), que talvez pudesse servir de fonte de inspiração.  

Com efeito, a generalidade das pessoas:  

(i) Não sabe o que é e por isso não distingue a lesão anatómica da lesão 

fisiológica; 

(ii) Pergunta-se pela razão da autonomização da afectação grave e permanente 

das capacidades de locomoção face à referência, na alínea anterior, a uma 

lesão fisiológica de particular gravidade;  

(iii) Não faz ideia do que seja uma afectação grave da etologia do animal.  

Ora, as normas incriminadoras só podem cumprir a sua função de determinação de 

condutas dos cidadãos se usarem uma linguagem comum, que permita a qualquer 

pessoa identificar de forma clara, precisa e imediata a conduta proibida. Também só 

assim será legítimo formular um juízo de culpa pela violação da norma proibitiva. 

3. O n.º 3 do preceito proposto foi introduzido pela Alteração de 12.07.2016 ao 

Projecto-Lei 228/XIII/1.ª e reproduz a lacuna já detectada no Projecto-Lei 209/XII do 

PS: a ausência de previsão de uma pena para o crime negligente de maus-tratos. Veja-se, 

supra, III, nota 8 ao art. 387º.  

4. No que concerne ao regime especial de agravação da pena pela reincidência, 

(inexplicavelmente) mais gravoso do que o resultante das regras gerais dos arts. 75º e 

76º CP, remete-se para o que se disse supra em III, nota 9 ao art. 387º.   

 

Artigo 388.º Abandono de animais  

“É punido com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até sessenta dias quem, tendo o 

dever de guardar, vigiar ou assistir animal de companhia:  

a) O abandonar;  

b) Afetar gravemente, ainda que por negligência, o seu bem-estar, designadamente por não garantir 

o acesso a água e alimento de acordo com as necessidades desse animal;  

c) Não assegurar os cuidados médico-veterinários adequados;   

d) Não possibilitar a manifestação do reportório comportamental desse animal”. Alínea eliminada 

na alteração de 12.07.2016. 

 

1. Apesar de a epígrafe do preceito não identificar os animais objecto do abandono, o 
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corpo do preceito refere-se exclusivamente aos animais de companhia.  

 
2. O art. 388º/a) indevidamente revoga a contraordenação de abandono de animais de 

companhia, prevista nos arts. 6.º-A e 68/2 c) do DL n.º 276/2001, de 17 de Outubro. 

Desse modo faz avançar, para a primeira linha da intervenção social do Estado, o 

Direito Penal, que deveria operar apenas como ultima ratio. Veja-se, supra, II, notas 2 e 

3 ao art. 388º, e III, nota 1 ao art. 388º.  

Melhor seria manter a contraordenação de abandono e configurar a incriminação de 

abandono como um crime de perigo abstracto-concreto para a vida e a integridade física 

(incluindo a saúde do animal), na linha do art. 337º-bis do CP espanhol31. Por exemplo 

nos seguintes termos:  

“Quem, tendo o dever de guardar, vigiar ou assistir animal, o abandonar, não lhe prestando a 

alimentação e os cuidados que lhe são devidos, no seu alojamento ou removendo-o para fora do 

domicílio ou dos locais em que costuma ser mantido com vista a pôr fim à sua detenção, em 

condições idóneas a colocar em perigo a sua vida, integridade física ou saúde, é punido com pena 

de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 60 dias”. 

 
3. As als. b) e c), tal como a entretanto eliminada al. d), procuram descrever os 

comportamentos susceptíveis de integrar a (fugidia) incriminação de abandono. Mas 

fazem-no em termos que, salvo melhor opinião, não parecem ser os mais correctos.  

 
4. No que respeita à al. b), a afectação grave do bem-estar do animal, designadamente 

não garantindo o acesso a água e alimento de acordo com as necessidades do animal em 

causa, constitui já um crime de maus-tratos por omissão (arts. 387º/1 e 10º CP), porque 

a ausência de tratos (suficientes e adequados) deu origem à inflicção de sofrimento ao 

animal. Se este crime de maus-tratos por omissão conduzir a algum dos resultados 

previstos no art. 387º/2, deverá aplicar-se a pena aqui prevista, evidenciando-se 

desnecessária a previsão de um crime de abandono agravado por esses mesmos 

resultados. Ademais, como no art. 387º/3 proposto se prevê a punição dos maus-tratos 

negligentes, revelar-se-ia desnecessária a previsão desta modalidade do crime de 

abandono, também na forma negligente.  

Previsão, aliás, constitucionalmente discutível à luz dos princípios da estrita necessidade 
																																																								
31	Veja-se supra II, nota 4 ao art. 388º, e III, nota 3 ao art. 388.	
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e proporcionalidade da intervenção penal, bem como da igualdade em sentido material, 

tendo em conta que tanto os crimes de abandono e de maus-tratos contra pessoas 

apenas são puníveis a título de dolo, a não ser que o abandono e os maus-tratos deem 

origem a uma ofensa à integridade física, esta sim prevista na forma negligente (art. 

148º CP). 

Além disso, a al. b) impõe a prova do não acesso do animal a água e alimento de acordo 

com as suas necessidades. O que acaba por ser mais exigente do que demonstrar a 

colocação em perigo da alimentação e da prestação dos cuidados devidos, mediante o 

abandono do animal, como resulta do actual art. 388º.  

 
5. Por sua vez, a al. c) prevê uma conduta omissiva (não assegurar os cuidados médico-

veterinários adequados), sem exigir sequer a idoneidade da mesma para colocar em 

perigo a vida, a integridade física ou a saúde do animal. O que corresponde a uma 

desnecessária antecipação da tutela penal, porque esta conduta se integra, 

inequivocamente, na contraordenação de abandono prevista nos arts. 6.º-A e 68º/2 c) 

DL n.º 276/2001. 

Além disso, tal antecipação da tutela penal mostra-se constitucionalmente inadmissível 

por violação dos princípios da necessidade e proporcionalidade da intervenção penal e, 

ainda, da igualdade em sentido material, tendo em conta que a não prestação de 

cuidados de saúde a uma criança ou idoso, que coabite com o agente ou que este tenha 

ao seu cuidado, à sua guarda, sob a responsabilidade da sua direcção ou educação, só 

constitui um crime de violência doméstica ou de maus-tratos se se traduzir num “mau-

trato físico ou psíquico” ou num “tratamento cruel” (arts. 152º e 152º-A CP). 

 
6. Afigura-se de louvar a eliminação da anterior al. d): “não possibilitar a manifestação do 

reportório comportamental desse animal”. Conduta cuja incriminação, pelas razões já 

aduzidas, seria de constitucionalidade mais do que duvidosa, embora procurasse trazer 

para o âmbito do Direito Penal um conceito mais exigente de bem-estar: já não a 

simples ausência de dor ou sofrimento, mas um “estado de equilíbrio fisiológico e 

etológico de um animal”. 

 
Artigo 388.º-A - Penas acessórias 

1 – “Consoante a gravidade do ilícito e a culpa do agente, podem ser aplicadas, cumulativamente com as 

penas previstas para os crimes referidos nos artigos 387º, 387º-A e 388º, as seguintes penas acessórias: 
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a) Privação do direito de detenção de animais de companhia pelo período máximo de dez anos;  

b) Privação do direito de participar em feiras, mercados, exposições ou concursos relacionados com 

animais;  

c) Encerramento de estabelecimento relacionado com animais de companhia cujo funcionamento esteja 

sujeito a autorização ou licença administrativa;  

d) Perda a favor do Estado, ou de entidade a designar por este, do animal em causa e de outros de que 

seja detentor legal;  

e) Obrigação de frequência de programas específicos de prevenção da violência contra animais. 

f) (anterior alínea d)) – animais de companhia 

2 - As penas acessórias referidas nas alíneas b), c) e f) do número anterior têm a duração máxima de três 

anos, contados a partir da decisão condenatória”.  

 
1. O que imediatamente ressalta da leitura das várias alíneas do n.º 1 do art. 388º-A 

proposto é a referência oscilante ora a animais de companhia, ora a animais “tout 

court”, querendo assim abranger quaisquer outros animais detidos pelo agente, ainda 

que afectos a fins diferentes do entretenimento e companhia, ou quaisquer animais 

(sencientes) - como resulta do art. 389º - com os quais o agente se relacione 

profissionalmente, mesmo não sendo animais de companhia por natureza.  

 
2. Como se disse a privação do direito de detenção de animais de companhia pelo 

período máximo de 10 anos afigura-se excessiva (cfr. Supra III, nota 3 ao art. 388º-A). 

 
3. No que concerne à extensão da pena acessória, aplicada pela prática de um crime 

contra animais de companhia (neste Projecto-Lei os crimes de maus-tratos e abandono), 

a outros animais sencientes detidos pelo agente ou com os quais este se relacione 

profissionalmente, ainda que afectos ou destinados a fins diferentes do entretenimento 

e companhia, está-se perante um “efeito penal não automático da condenação cuja 

natureza é a de uma medida de segurança” orientada para a neutralização ou 

inocuização da (suposta) perigosidade do agente para qualquer outro tipo de animais 

sencientes – e não em rigor diante de uma pena acessória. Veja-se supra III, nota 4 ao 

art. 388º-A. 

 

Artigo 389.º Conceito de animal  

“São abrangidos pelas normas constantes deste título os animais sencientes cuja vivência esteja 

relacionada com os seres humanos e os demais animais sencientes, independentemente da função que 
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desempenham e de terem ou não detentor legal.»  

 

1. Está longe de ser clara a definição vertida nesta disposição, da qual depende, porém, 

o âmbito da tutela penal assegurada aos animais.   

Os animais que desempenham alguma função para o homem (seja ela qual for) não têm 

a sua vivência relacionada com os seres humanos? Ou será que a referência aos animais 

sencientes cuja vivência esteja relacionada com os seres humanos visa, afinal, os animais 

de companhia, i.e., os detidos ou destinados a ser detidos pelo homem, 

designadamente no seu lar, para seu entretenimento e companhia?  

A irrelevância de possuírem ou não detentor legal pretende abranger os animais de 

companhia errantes (perdidos, fugidos ou abandonados) e os vadios que nunca tiveram 

detentor? Ou quer ainda aludir aos animais que habitualmente estão domesticados ou 

que anteriormente desempenharam alguma função para o homem? Ou almeja até 

integrar no âmbito de protecção das incriminações vertidas no Capítulo VI do Livro II 

do Código Penal quaisquer animais sencientes, ainda que a sua vivência não esteja, 

nem nunca tenha estado relacionada com os seres humanos, ou mesmo que nunca 

tenham desempenhado ou estivessem destinados a desempenhar qualquer função para 

o homem? 

 

2. Apesar das muitas dúvidas suscitadas pelo art. 389º proposto, ninguém negará a 

tensão existente entre este preceito e os arts. 387º e 388º. Parece existir uma 

contradição entre este amplo (e indeterminado) conceito de animal e a explícita 

limitação da tutela assegurada pelos crimes de maus-tratos e abandono aos animais de 

companhia, a não ser que o objectivo seja o de restringir a tutela assegurada por estas 

incriminações aos animais de companhia sencientes.  

Ou será que o (amplo e indeterminado) conceito de animal senciente apenas releva 

para efeito do crime de morte intencional e gratuita de animal (art. 387º-A proposto)? 

Porém, esta norma já se refere expressamente a animal senciente. Assim sendo, tem de 

interpretar-se o art. 389º como uma limitação do âmbito de protecção dos crimes de 

maus-tratos e abandono aos animais sencientes. De qualquer modo, continua a faltar 

uma definição de animal de companhia (senciente ou não). 

3. Já anteriormente se rejeitou uma selecção especista e antropocêntrica dos animais a 

tutelar penalmente, como é aquela que recorre ao conceito de senciência. Veja-se supra 
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I, 2.  

 

Artigo 387.º-A - Morte de animais  

1 – “Quem, fora de actividade permitida ou autorizada por lei, matar intencionalmente um animal 

senciente é punido com pena de prisão de 6 meses a três anos ou multa de 60 a 240 dias.  

2 – A tentativa e a negligência são puníveis 

3 – Em caso de reincidência, os limites mínimo e máximo das penas são elevados em um terço”.  

 

1. Esta a redacção do art. 387º, que resultou da Proposta de Alteração ao Projecto de 

Lei n.º 228/XIII/1.ª, datada de 12.07.2016. No confronto com a versão anterior 

verifica-se que:  

(i) Foi eliminada a cláusula “sem motivo legítimo”, que, todavia, orientava 

o intérprete-aplicador para a averiguação da existência (ou não) de 

causas de exclusão da ilicitude do facto.    

(ii) A expressão “fora de actividade permitida ou autorizada por lei” 

substituiu o anterior n.º 2: “Exceptuam-se desta previsão os casos em que a 

morte do animal ocorre no âmbito da actividade de explorações agrícolas, 

pecuárias ou industriais e ainda no âmbito da actividade cinegética ou outra 

actividade licenciada pelas autoridades competentes”.  Contudo, afigura-se 

preferível a fórmula proposta em II, nota 6 ao art. 390º: “morte, sem 

motivo legítimo ou fora das situações, condições e finalidades legalmente 

previstas”. 

(iii) A desproporcional, desnecessária e geradora de contradições valorativas 

(ao nível da punibilidade dos comportamentos) pena de prisão de 1 a 3 

anos veio a ser substituída por uma penalidade bem mais sensata: prisão 

de 6 meses a três anos ou multa de 60 a 240 dias. Veja-se supra II, nota 

3 ao art. 390º, e III, nota 5 ao art. 387º. 
 

2. Não é necessária a referência à morte intencional, pois aplica-se a regra geral do art. 

13º CP que nos remete para o art. 14º. Ora, qualquer uma das modalidades de dolo 

aqui previstas corresponde a um comportamento intencional. Além disso, a expressão 

intencionalmente pode levar a uma (ilegítima e injustificada) interpretação restritiva do 

tipo subjectivo, no sentido de abranger apenas a morte provocada com dolo directo.  

3. O art. 387º-A/2 prevê a punibilidade da morte negligente de animal, mas sem 

cominar a respectiva penalidade em violação do princípio da conexão legal entre o 



	 36	

crime a pena correspondente [arts 29º/1 e 3 e 165º/1 c) da CRP]. 

 

Artigo 388.º - B - Detenção legal temporária de animais maltratados  

“A detenção legal de um animal comprovadamente maltratado pode, durante o processo judicial, ser 

temporariamente atribuída a um familiar que não coabite com o arguido ou a uma associação com 

condições para acolher adequadamente o animal.»  

 
1. Esta uma norma necessária, porque destinada a assegurar a imediata protecção do 

animal-vítima na pendência do processo-crime. 

 
2. Todavia questiona-se a limitação do seu âmbito de aplicação ao “animal 

comprovadamente maltratado”. Pretender-se-á que esta medida cautelar de protecção 

do animal-vítima apenas se aplique ao crime de maus-tratos? E relativamente ao crime 

de abandono já não? Mas porquê, sobretudo se este for configurado como um crime de 

perigo abstracto-concreto para a vida, a integridade física ou a saúde do animal? Fará 

sentido esperar que a ausência de tratos se converta em maus-tratos para assegurar a 

protecção devida ao animal?  

É claro que a coerência impõe a previsão legal de medidas cautelares destinadas a 

proporcionar protecção imediata à vítima-pessoa em crimes com elevada probabilidade 

de continuação da actividade criminosa, como por exemplo, a perseguição ou os maus-

tratos (arts. 154º-A e 152º-A CP). 

 

 Lisboa, 30 de Setembro de 2016. 

	


