
Debate aberto
sobre a
proibição
de touradas
A tese é controversa, mas
tem sido defendida, e
também criticada, por
vários juristas Pl4/15



Podem os tribunais proibir
touradas? Está aberto o debate

Ao considerar os animais seres sensíveis
:

a lei abriu a porta aos juizes para
invocarem sofrimento injustificado,
defendem alguns. Mas diploma que diz

que corridas são lícitas está em vigor
Animais
AnaHenriques
Um ano depois de terem entrado em
vigor as alterações ao Código Civil

pelas quais os animais deixaram de
ser coisas para adquirirem o estatu-
to de seres dotados de sensibilidade
à luz da lei, há quem defenda que

está aberta a porta para proibir as

touradas.

Controversa, a tese foi defendi-
da em meados de Fevereiro numa
acção de formação do Centro de
Estudos Judiciários por Fernando

Araújo, professor da Faculdade de
Direito de Lisboa com um vasto cur-
rículo em matéria na área do esta-
tuto jurídico dos animais, e já tem
seguidores. Mas também suscita crí-

ticas, mesmo entre os juristas que se

têm dedicado a esta causa.
À semelhança de outros países eu-

ropeus, a lei que alterou o Código
Civil descreve os animais como seres
vivos dotados de sensibilidade e, co-
mo tal, objecto de protecção jurídi-
ca. Trata-se de um estatuto próprio,
a meio caminho entre os objectos e

as coisas. O suficiente para Fernan-
do Araújo defender que anula auto-
maticamente a norma inscrita numa



outra lei de 1995 que exclui as corri-
das de touros dos maus tratos con-
tra animais. "É evidente que deixa
de ser possível haver espectáculos
baseados no sofrimento de seres vi-

vos dotados de sensibilidade. Todas

as normas que se opuserem a isto
estão implícita ou explicitamente
revogadas", declarou o docente, que
designou esta transformação como
"uma revolução do direito". As suas

declarações estão disponíveis numa
gravação da acção de formação que
pode ser vista no site do Centro de
Estudos Judiciários.

A "revolução" precisa, porém, de
soldados: os juizes que nos tribunais

poderão vir a proibir os espectácu-
los tauromáquicos caso a caso com
base nesta interpretação da lei. Isto
se as associações de defesa dos ani-

mais vierem a interpor providências
cautelares para impedir corridas de
touros aqui ou acolá.

Do lado oposto da barricada avan-

ça-se com um argumento de peso.
"A lei está em vigor há um ano, du-
rante o qual já se viveu uma época
tauromáquica com centenas de es-

pectáculos pelo país, e as associa-

ções antitouradas não agiram. Não
há maior demonstração da falácia
jurídica desse tipo de argumentos,
que são um intenso exercício de
contorcionismo", observa Ricardo
Pina Cabral, que nesta discussão re-

presenta a federação portuguesa de

tauromaquia Protoiro. "O legislador
não quis, com esta alteração ao Có-

digo Civil, proibir os espectáculos
tauromáquicos ou de arte equestre- até porque estaria a expor-se à in-
constitucionalidade, uma vez que o
direito à cultura está consagrado na

Constituição", acrescenta o advoga-
do, em declarações ao PÚBLICO.

O cerne da questão parece estar
na alínea a) do artigo 1305 do Código
Civil, que diz que o direito de pro-
priedade de um animal "não abran-

ge a possibilidade de, sem motivo
legítimo, inflingir dor, sofrimento
ou quaisquer outros maus tratos que
resultem em sofrimento injustifica-
do, abandono ou morte".

Como explicou na mesma acção
de formação em Fevereiro outro es-

pecialista, Paulo Mota Pinto, quer a
ideia de motivo legítimo quer a de

sofrimento injustificado são aquilo
que os juristas designam por concei-
tos indeterminados, cujo significado
compete aos juizes determinar em
cada momento concreto, consoante
os litígios que lhes são apresenta-
dos para dirimirem. "Se houver leis

que permitam o licenciamento das
touradas será difícil achar que não
são motivo legítimo de sofrimento",
equacionou o mesmo docente. Mas
disse também que os conceitos inde-
terminados constituem uma porta
de entrada para a evolução das con-

cepções sobre a questão, por via da

jurisprudência dos tribunais. Já Fer-

nando Araújo apelou aos formandos

para que "tenham coragem, peguem
na letra da lei e façam respeitar os
interesses dos seres vivos dotados
de sensibilidade" quando estiverem
em funções nos tribunais.

Nenhum dos dois professores
universitários se mostrou disponí-
vel para falar com o PÚBLICO sobre
este assunto. Já o juiz do Tribunal
da Relação de Lisboa Carlos Mari-
nho explicou melhor o papel que
caberá aos juizes na interpretação
da lei: pesar em cada momento e
em cada circunstância se é o valor
da tradição que prevalece ou antes o

da protecção dos animais. "A lei não
nos legitima a dar esse salto sem o
crescimento da sociedade", conside-

ra Carlos Marinho. Competirá assim

aos juizes, na opinião de Paulo Mota
Pinto num debate recente dedicado
ao estatuto jurídico dos animais (ver
outro texto nestas páginas) "dar ex-

pressão ao consenso social existente
em cada momento".
"Virá do Norte'
Partilhando as convicções de Fer-
nando Araújo, a provedora dos Ani-
mais de Lisboa, a também jurista
Marisa Quaresma dos Reis, anteci-
Fernando Araújo, da Faculdade
de Direito de Lisboa, defendeu
numa acção de formação no
CE J que a lei já não permite
"espectáculos baseados no
sofrimento de seres vivos "40
Dos 308 municípios existentes
no país, só 40 têm actividade

tauromáquica, segundo contas
doPAN
pa um cenário em que um tribunal
do Norte do país possa dar razão a

uma providência cautelar contra
uma tourada, por a tradição aqui ser

menor, enquanto no Sul outro tribu-
nal decide em sentido contrário.

Aí, caso existam recursos destas

deliberações, terão de ser os tribu-
nais superiores a desempatar. "O

primeiro herói entre os juizes virá
do Norte", antevê.

Ligada à plataforma antitauro-
máquica Basta, a sua antecesso-
ra no cargo, Inês Real, diz que se

as associações que integram este
movimento não usaram até aqui o

novo estatuto jurídico dos animais

para tentarem impedir as corridas
foi porque estavam à espera de um
farol que as guiasse, vindo da dou-
trina. Poderão agora vir a fazê-10,
invocando as teses de Fernando
Araújo.

Contudo, pode não ser assim tão
simples. Na Procuradoria-Geral da

República, o procurador Raul Farias
discorda do professor universitário:
"Temos legislação que salvaguarda
a realização de espectáculos tauro-
máquicos, o que constitui motivo
legal/legítimo" para o sofrimento,
salienta. E aduz ainda mais um ar-
gumento: ainda que se entenda o

contrário, "não se mostra estabele-
cido qualquer mecanismo punitivo
civil ou penal para o proprietário
dos touros".
Touradas são lícitas
No mesmo sentido vai a opinião do

juiz que tem redigido os pareceres
do Conselho Superior da Magistratu-
ra sobre as mais recentes alterações
às leis dos animais, Carlos Castelo
Branco: "A referência ao sofrimento

injustificado deverá ser definida pe-
la prática judiciária. Contudo, desta

definição não resulta qualquer con-

sequência para a licitude ou ilicitu-
de das touradas", refere, remetendo

para a actualização feita em 2002 da
lei de 1995, que estabelece ser "líci-
ta a realização de touradas".

Também para o procurador Paulo

Sepúlveda, que publicou recente-
mente um manual sobre os crimes
contra os animais de companhia,
só uma revogação expressa da lei



anterior abriria a porta à proibição
das corridas. Mesmo que o espectá-
culo tauromáquico consista "numa
imposição de maus tratos tanto ao
touro como ao cavalo, que pode ser
ferido pelo touro".

Só com a entrada das primeiras
acções em tribunal se irá saber para
que lado penderá a justiça. No PAN,
a jurista Cristina Rodrigues diz que
quando o assunto chegar aos tribu-
nais superiores os juizes já não vão
poder ater-se às tradições locais,
"porque não pode haver uma lei
diferente para cada zona do país".
E a contabilidade que faz mostra-se
favorável à causa do Partido Pesso-

as-Animais-Natureza: "Dos 308 mu-
nicípios existentes no país, só 40
têm actividade tauromáquica."
abhenriques@publico.pt
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"Temos legislação
que salvaguarda
a realização
de espectáculos
tauromáquicos",

defende
procurador
Raul Farias, mas
há quem não
concorde
Os animais
tornaram-se uma
religião, apesar
de vivermos num
Estado laico
Filipe Matos
Professor de Direito

Novas leis dos animais são
"retrocesso civilizacional"

Ana HenríciLies

O debate na Faculdade de Direito
de Coimbra sobre o novo estatuto
jurídico dos animais já está quase
no fim quando o aluno brasileiro de

pós-doutoramento sentado na assis-

tência mostra a sua estupefacção:
"Pensei que fosse um painel come-
morativo da nova legislação portu-
guesa sobre os direitos dos animais."

Mas não foi nada disso que suce-
deu na semana passada, 19 de Abril.
Num encontro de direito civil em
que participaram vários professo-
res universitários, o aluno ouviu da
boca de alguns deles, para seu es-

panto, que as novas leis que aumen-
tam a protecção jurídica dos bichos
são "um retrocesso civilizacional" e

que os animais nunca passarão de
coisas, digam lá os textos legais o

que disserem.
As críticas mais fortes partiram

de dois docentes daquela escola,
Mafalda Miranda Barbosa e Filipe
Albuquerque Matos, que não se
conformam com aquilo que consi-
deram ser uma ignominiosa equipa-
ração legal dos bichos às pessoas e

que escreveram um livro a dizer isso

mesmo. Se a académica classificou
as mais recentes disposições da lei

nesta matéria como "tentativas de
fazer do Código Civil um instrumen-
to de engenharia social", o seu cole-

ga foi mais longe: "Não considero os

animais senão coisas - e não seres
sensíveis."

Filipe Matos encara tanto a lei que
muda isso como a que criminaliza
os maus tratos aos bichos como "um
retrocesso civilizacional". E disse

que se um dia passar um caniche
em dificuldades, por exemplo, nu-
ma estrada por onde vá a passar,
se recusará a parar para prestar
auxílio ao animal. "Porque tenho
medo de caniches", assumiu. "Os
animais tornaram-se uma religião,
apesar de vivermos num Estado
laico." Os especialistas no Código
Civil apontaram várias fragilidades
às alterações que foram feitas há um
ano a este corpo legal. "Trata-se de

uma grande obra e esta reforma não
o engrandece. Não é este o direito
civil pelo qual lutámos." A resposta
que recebeu do colega Paulo Mota
Pinto dificilmente podia adequar-
se melhor ao tema: "O Código Civil
não é uma vaca sagrada, e não é

mantendo a sua rigidez que o de-
fendemos."

Filipe Matos diz estar a consa-

grar-se na lei que quem não gosta
de animais, como é o seu caso, é má

pessoa. Uma lei pela qual perpassa,
no seu entender, um certo ambiente

sociológico e até ideológico pouco
recomendável.

Saindo em defesa das corridas de

touros, Mafalda Barbosa sublinhou:
"A natureza do touro destina-o à li-

de, sem touradas extinguir-se-ia."
As mais recentes alterações à lei,
sustentou ainda, "admitem o seu

possível sofrimento em nome da

fruição cultural e artística do ser
humano".

"É pena que no Brasil não exis-
ta, como em Portugal, um estatuto
jurídico do animal que o proteja",
insistia no final do encontro o aluno
de pós-doutoramento. Como outros

participantes no encontro, terá re-

parado que na lista dos "apoios" ao
evento se incluía o nome de uma
ganadaria.

Debate sobre animais juntou
alunos e professores de Direito


