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Projeto de Lei n.º 171/XIII/1ª

Alteração ao Código Civil reconhecendo os animais como seres sensíveis

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O antropocentrismo e a tradição humanista, que tiveram origem no mundo ocidental e 

receberam o apoio da ideologia judaico-cristã, traduzem-se no binómio ser 

racional/ser irracional, encontrando-se inclusivamente no texto bíblico1 a distinção 

entre animal humano e não humano. 

O ser humano autoconsiderou-se, durante milhares de anos, superior à Natureza. Essa 

superioridade permitiu-lhe usar os restantes seres vivos como se de objectos se 

tratassem. O homem foi considerado como proprietário de toda a Natureza. 

A propriedade tornou-se assim o centro da organização societária. Os proprietários 

fazem o que querem com a sua propriedade – desde que isso não afecte outras 

pessoas – mas a propriedade em si não tem direitos. 

Daqui nasceu a ideia que os animais são coisas que nascem ou são criadas para nos 

servir, e esta ideia utilitarista, que está fortemente enraizada na nossa sociedade,

sofrimento continuado de biliões de animais em todo o mundo.

A sociedade tem, no entanto, evoluído no sentido de reconhecer determinadas 

características aos animais, fruto também da investigação científica, a Declaração de 

Cambridge2, onde expressamente se refere "A ausência de um neocórtex não parece 

impedir que um organismo experimente estados afetivos. Evidências convergentes 

                                                          
1 “Deus disse ainda: “Façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Que ele tenha o poder sobre 
os peixes do mar e as aves do céu; sobre os animais domésticos e selvagens e sobre todos os bichos que 
andam sobre a Terra” - Génesis, 1,26.
2 http://www.labea.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/05/Declara%C3%A7%C3%A3o-de-
Cambridge-sobre-Consci%C3%AAncia-Animal.pdf
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indicam que os animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, 

neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de consciência juntamente como a 

capacidade de exibir comportamentos intencionais. Consequentemente, 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". 

A teoria da evolução de Charles Darwin em 1859 veio confirmar que o homem evoluiu 

de espécies de animais irracionais, pondo em causa a crença religiosa de que o homem 

teria sido criado por Deus. Darwin concluiu que não existem diferenças acentuadas 

entre o ser racional e o não racional, quer a nível emocional, quer funcional. 

Lamentavelmente, a teoria da evolução ainda é hoje alvo de resistência por parte de 

algumas sociedades, que submetem animais a maus tratos, abandono, tortura e 

morte. Continua a ser a teoria antropocêntrica, errada e ultrapassada, que permite a 

descriminação, a violência, a utilização do animal irracional na qualidade de objecto, a 

dominar países cientificamente pouco evoluídos. 

Esta teoria antropocêntrica, apoiada há mais de 2000 anos pelas mais diferentes 

culturas ocidentais, tem vindo a ser progressivamente alvo de abandono. A ciência 

aponta para que todos os seres vivos sensíveis devam ser titulares de direitos 

legalmente reconhecidos.

Na Constituição da República Portuguesa encontra-se consagrado o princípio da 

igualdade – o que é igual deve ser tratado de forma igual e o que é diferente de forma 

diferente. Mas os seres com sistema nervoso central não são todos tratados da mesma 

maneira. Falta a preocupação, respeito, igualdade e segurança por quem sente prazer 

e sofrimento. E é esta sensibilidade que, em primeira linha, deve ser salvaguardada por 

lei, evitando-se atitudes especistas.
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A diferenciação de níveis ou formas de inteligência dos animais não humanos, que 

constitui, em suma, a base da discriminação por parte do ser humano, não pode ser 

utilizada como argumento para que aqueles não sejam tratados com respeito. 

Em 1988, pela primeira vez, a Igreja Católica Romana, através de uma encíclica do 

Papa João Paulo II, fez referência à necessidade do ser racional proteger o ser 

irracional. A mentalidade de um povo é o que faz atrasar o seu desenvolvimento. 

Muitos anos foram volvidos e a teoria antropocêntrica vai sucumbido diariamente. 

Assim, não podem os animais não humanos continuar a ser equiparados na lei civil 

portuguesa a coisas. O animal não é um ser inanimado, que pode ser abandonado, 

torturado, espezinhado, estropiado, morto. O animal tem o direito de ver os seus 

valores, direitos e princípios protegidos pelo ser racional. É necessário criar uma figura 

jurídica com uma tutela própria e específica para os animais não humanos.

Urge por isso alterar a ideologia erradamente implementada, contribuindo assim para 

a preservação de todas as espécies animais, atribuindo-lhes direitos e garantias que 

permitam a sua defesa.

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais proclamada em 1978 pela UNESCO 

define, no seu âmago, os direitos e princípios dignos de proteção a nível mundial, 

direitos, muitos deles, inatos, como o direito à vida e o direito de viver em meio que 

reúna as condições ideias para a sua sobrevivência e pleno desenvolvimento. Aos seres 

não humanos deve ser reconhecida a titularidade de vários direitos fundamentais que 

devem ser defendidos, em primeira linha, pelo Estado português. Só assim, os direitos 

podem ser salvaguardados na sua plenitude. 

A nível mundial, ainda não existe uma igualdade de critérios referente à natureza

jurídica dos animais, mas é patente que a consciência de países espalhados pelos cinco 

continentes tem vindo a ser alterada. Trata-se de uma preocupação alicerçada em 

argumentos científicos, no princípio da igualdade e na humanização. A proteção e 

evolução da humanidade está intrinsecamente relacionada com a proteção e auxilio à 
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natureza, à forma como esta é tratada e, como parte dela integrante, aos cuidados 

prestados aos animais e à defesa dos seus interesses.

A Áustria foi o primeiro país a aprovar um estatuto jurídico do animal em 1988, tendo 

incluído o sujeito jurídico animal3 no conceito extensivo de “coisa”. Com efeito, 

dispõem o artigo 285.º-A do código civil austríaco que as normas dedicadas às “coisas” 

são aplicáveis aos animais, em tudo o que não contrarie o regime legislativo especial a 

estes aplicáveis. Entre outras disposições deste diploma, foi consagrado o dever de 

indemnização a quem lesar a integridade física de um animal. Não foi necessário 

personificar o animal, isto é, não lhe foi atribuída personalidade jurídica, mas foi-lhe 

garantido o direito a um regime jurídico especial, que protege os seus interesses e a 

sua sensibilidade, na qualidade de ser vivo que é, na qualidade de sujeito jurídico.

O regime jurídico alemão já há muitos anos que consagrou a proteção da natureza nas 

suas normas, tendo, em 1990, procedido ao aditamento do artigo 90.º-A no código 

civil, que veio determinar o que já se tinha convencionado na Áustria – os animais são 

sujeitos de direito e devem ser protegidos por um regime legislativo próprio. O regime 

instituído para as “coisas”, apenas lhes é aplicado sempre que não contrarie a lei 

especial em vigor. O artigo 251.º do mesmo código plasma o direito à indemnização, já 

consagrado no código civil austríaco, e o artigo 903.º vem obrigar o tutor do animal a 

protegê-lo e a garantir a sua segurança. O código de processo civil alemão proibiu a 

penhora dos animais de companhia (artigo 811.º-C).

Em França, punem-se no código penal os atos cruéis contra animais e desde janeiro de 

2015 que o cão deixou de ser considerado como propriedade do seu tutor e passou a 

ser definido como um ser vivo dotado de sensibilidade. Na base desta alteração de 

regime, esteve uma petição pública assinada por cerca de 700.000 pessoas que 

pretendeu excluir o cão do conceito de “coisa” e considerá-lo como sujeito jurídico. 

                                                          
3 E não a coisa.
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Desta forma, o código civil ficou equiparado ao código penal, que já considerava crime 

os maus tratos e crueldade contra os animais.4

Na Suíça, o código civil, no seu artigo 614ª, eliminou em 2003 a equiparação dos 

animais às “coisas”, não obstante, tal como na Áustria e na Alemanha, poder ser 

adotado este regime sempre que se verifiquem situações análogas, que não 

disponham em contrário ao regime jurídico especial estabelecido para os animais 

irracionais. Adicionalmente, os animais de companhia são considerados 

impenhoráveis, está previsto o direito à indemnização por ofensa à integridade física 

ou morte de animal de companhia (artigo 43.º/1), é prevista a atribuição da guarda do 

animal em caso de divórcio dos seus tutores (artigo 651ª) e regula-se os casos em que 

o animal venha a ser beneficiado por uma disposição testamentária (artigo 482.º/2).

A Nova Zelândia decidiu e pediu ao resto do mundo o mesmo que alguns países já 

determinaram: que os animais sejam considerados, todos eles, seres sensíveis, tal 

como é o ser humano. E não apenas os símios, os golfinhos e outros animais, como se 

defende em Nova Iorque ou em França, mas todos aqueles dotados de um sistema 

nervoso central. 

Um sujeito de direito pode não ser uma pessoa – um sujeito é quem se encontra “ (…) 

na contingência ou iminência de alguma coisa” (…), “que tem tendência, disposição 

para alguma coisa”, “adstrito”, “passível”, “propenso”.5 Para Ana Prata, sujeito de 

direito ou pessoa jurídica é “o ente a que a lei atribui personalidade jurídica. Pode ser 

pessoa singular ou coletiva, consoante se trate de pessoa física ou de uma organização 

de pessoas e bens.”. Para que um animal possa ser considerado como sujeito tem de 

ser, naturalmente, titular de direitos. 

                                                          
4 O ministro da educação francês, Luc Ferry, assinou esta petição e referiu que a legislação que ainda 
vinha do tempo de Napoleão Bonaparte era absurda: “No one has ever tortured a clock. Animals suffer, 
they have emotions and feelings. It is not a question of making animals subjects of the law…but simply of 
protecting them against certain forms of cruelty.”
5 Página 3478 do dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea – Academia as Ciências de Lisboa –
Verbo.
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Coisa, por sua vez, e de acordo com o artigo 202.º do código civil, “é tudo aquilo que 

pode ser objecto de relações jurídicas.” Neste conceito, os animais seriam integrados 

na categoria de coisas móveis6. Objecto pode ser um elemento corpóreo ou 

incorpóreo. De acordo com Ana Prata “houve entretanto quem diga que a noção deste 

artigo 202.º peca ainda pelo facto de as relações jurídicas poderem ter por objecto, 

nem sempre coisas, mas também pessoas, como sucede no poder paternal e no poder 

tutelar. Para Carlos Alberto da Mota Pinto, “objecto é aquilo sobre que recaem os 

poderes do titular do direito.”

Os animais devem ser considerados sujeitos e não objectos de direito7 - a lei não é 

imutável e deve ser alterada de acordo com a evolução do homem. Aos seres não 

humanos deve ser reconhecida uma personalidade jurídica sui generis ou uma 

personalidade jurídica moral, não obstante não ser viável a atribuição de capacidade 

jurídica. Tal como acontece para menores, incapazes e interditos, são estes seres, por 

incapacidade, representados pelo Ministério Público ou por determinadas categorias 

de tutores. Estas categorias de pessoas naturais não são consideradas objectos, 

porquanto o pai, o tutor ou o curador não detêm um direito de propriedade sobre 

eles; estes são seus representantes, exercendo um poder/dever ou um poder 

funcional. Assim, se os menores, interditos e incapazes são o “quid”8 das relações 

jurídicas protagonizadas pelos seus representantes legais, um “quid” a quem é 

reconhecida personalidade jurídica, por que razão não pode ser esta figura extensível 

aos animais não humanos, na qualidade de titulares de direitos sem capacidade 

jurídica? Atente-se que o código penal português já consagrou alguns direitos cuja 

                                                          

7 Tal como estipulado no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos dos Animais de 1978 -
UNESCO
7 Tal como estipulado no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos dos Animais de 1978 -
UNESCO
8 Nas palavras do Prof. Carlos Alberto da Mota Pinto, in Teoria Geral do direito Civil – 3.º edição –
Coimbra Editora.
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violação pode ser punida com pena de prisão9. Para que a ofensa à integridade física 

de um animal possa, a título de exemplo, ser objecto de indemnização, a 

personalidade deste tem de ser reconhecida por lei, para que a violação possa ser 

valorada como facto ilícito civil. Se os animais são titulares de direitos, então são 

sujeitos jurídicos que necessitam de uma representação para a defesa dos seus 

interesses. Os seres não humanos são dotados de sensibilidade e de interesses 

próprios que devem ser denominados e defendidos de maneira adequada. A 

mentalidade mudou e o que era considerado comum e normal não é hoje aceitável ou 

tolerável. Nestes termos, é imperioso definir um regime legislativo próprio, classificado 

com uma natureza intermédia entre o regime das pessoas e o regime das coisas. 

Não se trata de atribuição de personalidade jurídica tout court, mas da criação de uma 

figura jurídica intermédia baseada na existência de um direito difuso. A natureza 

objetiva e subjetiva do animal não se coaduna com a natureza das coisas inertes, tal 

como hoje está definida. Defende-se a criação de uma terceira figura jurídica, a par das 

pessoas e das coisas – a figura do animal, enquanto ser dotado de sensibilidade e 

objecto de relações jurídicas.

A própria União Europeia veio já afirmar o reconhecimento da sensibilidade dos 

animais, o que fez através do artigo 13.º do Tratado de Funcionamento da União 

Europeia, que dispõe 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.”

                                                          
9 Lei n.º 69/2014, de 29 de agosto (artigo 387.º e 388.º do Código Penal) e Lei n.º 110/2015, de 26 de 
agosto. Infelizmente, apenas os animais de companhia são abrangidos por este preceito, quando os 
restantes animais, também eles, devem beneficiar desta proteção. 
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Portanto uma alteração do estatuto jurídico animal, no sentido da presente proposta, 

estará a dar cumprimento ao preceituado pela União Europeia, como estará de acordo 

com a prática internacional e, por fim, atentas as variadíssimas petições e 

demonstrações da população portuguesa em relação a este assunto, irá também de 

encontro com a aquela que é a vontade dos portugueses. 

Já não há dúvidas quanto ao facto de que os animais pensam, sentem e comunicam. 

Em suma, são sujeitos de vida. 

As leis não são imutáveis e devem precisamente mudar conforme a evolução das 

consciências. E por isso chegou a hora de repensarmos a nossa relação com os animais 

e de criarmos um estatuto jurídico para os animais que os dignifique. 

Assim, nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, o Deputado Único 

Representante do Partido Pessoas-Animais-Natureza, abaixo-assinado, apresenta o 

seguinte projeto de lei: 

Artigo 1.º

Aditamento ao Código Civil

É aditado ao Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de Novembro 

de 1966, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 67/75, de 19 de 

Fevereiro, 261/75, de 27 de Maio, 561/76, de 17 de Julho, 605/76, de 24 de Julho, 

293/77, de 20 de Julho, 496/77, de 25 de Novembro, 200-C/80, de 24 de Junho, 

236/80, de 18 de Julho, 328/81, de 4 de Dezembro, 262/83, de 16 de Junho, 225/84, 

de 6 de Julho, e 190/85, de 24 de Junho, pela Lei n.º 46/85, de 20 de Setembro, pelos 

Decretos-Leis n.os 381-B/85, de 28 de Setembro, e 379/86, de 11 de Novembro, pela 

Lei n.º 24/89, de 1 de Agosto, pelos Decretos-Leis n.os 321-B/90, de 15 de Outubro, 

257/91, de 18 de Julho, 423/91, de 30 de Outubro, 185/93, de 22 de Maio, 227/94, de 

8 de Setembro, 267/94, de 25 de Outubro, e 163/95, de 13 de Julho, pela Lei n.º 84/95, 

de 31 de Agosto, pelos Decretos-Leis n.os 329-A/95, de 12 de Dezembro, 14/96, de 6 

de Março, 68/96, de 31 de Maio, 35/97, de 31 de Janeiro, e 120/98, de 8 de Maio, 
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pelas Leis n.os 21/98, de 12 de Maio, e 47/98, de 10 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 

343/98, de 6 de Novembro, pela Lei n.º 16/2001, de 22 de Junho, pelos Decretos-Leis 

n.os 272/2001, de 13 de Outubro, 273/2001, de 13 de Outubro, 323/2001, de 17 de 

Dezembro, e 38/2003, de 8 de Março, pela Lei n.º 31/2003, de 22 de Agosto, pelo 

Decreto-Lei n.º 199/2003, de 10 de Setembro, pela Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, 

pelos Decretos-Leis n.os 263-A/2007, de 23 de Julho, 324/2007, de 28 de Setembro, e 

116/2008, de 4 de Julho, pela Lei n.o 61/2008, de 31 de Outubro, e pelo Decreto-Lei 

n.º 100/2009, de 11 de Maio, pelas Leis n.os 103/2009, de 11 de setembro, 9/2010, de 

31 de Maio, 23/2010, de 30 de Agosto, 24/2012, de 9 de Julho, 32/2012 de 14 de 

Agosto, 31/2012, de 14 de Agosto, 23/2013, de 5 de Maio, 79/2014, de 19 de 

Dezembro, 82/2014, de 30 de Dezembro, 111/2015, de 27 de Agosto, 122/2015, de 1 

de Setembro, 137/2015 de 7 de Setembro, 143/2015, de 8 de Setembro e 150/2015, 

de 10 de Setembro, o seguinte:

Subtítulo II Dos animais, do Título II (Das relações jurídicas) do Livro I (Parte Geral)

Artigo 201.º-A

(Noção)

Os animais são seres vivos dotados de sensibilidade com valor intrínseco e titulares de 

interesses juridicamente protegidos.

Artigo 201.º-B

(Titularidade de direitos sobre os animais)

1. Os animais podem ser objecto de direitos e de relações jurídicas.
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2. São aplicáveis aos animais as disposições aplicáveis às coisas que não sejam

incompatíveis com os seus interesses juridicamente protegidos e com o disposto 

na lei.

Artigo 2.º

Alterações ao Código Civil

1. São alterados os seguintes artigos do Código Civil:

Artigo 202.º 

[…]

1. Diz-se coisa tudo aquilo que pode ser objecto de relações jurídicas, sem prejuízo 

do regime jurídico aplicável aos animais.

2. […]

Artigo 1302.º

[…]

As coisas corpóreas, móveis ou imóveis, podem ser objecto do direito de propriedade 

regulado neste código.

Artigo 1318.º 

(Susceptibilidade de ocupação)
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Podem ser adquiridos por ocupação as coisas móveis que nunca tiveram dono, ou 

foram abandonadas, perdidas ou escondidas pelos seus proprietários, salvas as 

restrições dos artigos seguintes.

Artigo 1321.º

(Animais perigosos fugidos)

Os animais perigosos que se evadirem da clausura em que estiverem podem ser 

abatidos, nos termos legalmente previstos desde que seja manifesto o perigo, se 

verifique a impossibilidade de recurso, em tempo útil, aos meios normais de captura 

desses animais, e não se exceda o que for necessário para evitar os prejuízos que esses 

animais provocariam. 

Artigo 1323.º 

Coisas móveis perdidas

1. Aquele que encontrar coisa móvel perdida e souber a quem pertence deve 

restituir a coisa a seu dono, ou avisar este do achado; se não souber a quem 

pertence, deve anunciar o achado pelo modo mais conveniente, atendendo ao 

valor da coisa e às possibilidades locais, ou avisar as autoridades, observando os 

usos da terra, sempre que os haja.

2. […].

3. […].

4. […]

Artigo 3.º
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Alterações à organização sistemática do Código Civil

1. No Título II (Das relações jurídicas) do Livro I (Parte Geral):

a) O “Subtítulo II Das coisas” passa a ser o “Subtítulo III Das coisas”;

b) O “Subtítulo III Dos factos jurídicos” passa a ser o “Subtítulo IV Dos factos 

jurídicos”;

c) O “Subtítulo IV Do exercício e tutela dos direitos” passa a ser o “Subtítulo V 

Do exercício e tutela dos direitos”.

2. O “Livro III Direito das Coisas” passa a ser o “Livro IV Direito das Coisas”.

3. O “Livro IV Direito da Família” passa a ser o “Livro V Direito da Família”. 

4. O “Livro V Direito das Sucessões” passa a ser o “Livro VI Direito das Sucessões”.

Artigo 5.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no primeiro dia do segundo mês seguinte à sua 

publicação.

Palácio de São Bento, dia 15 de Abril de 2016

O Deputado

André Silva


