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RESUMO 

 

O presente trabalho, inserido no campo do Direito Animal, trata da 
inconstitucionalidade e da ilicitude dos maus-tratos no uso de veículos de tração 
animal com foco nos centros urbanos. Nesse contexto, serão abordadas as 
questões referentes aos aspectos constitucionais apresentados no artigo 225, 
parágrafo primeiro, inciso VII, da Constituição Federal, e aspectos 
infraconstitucionais no artigo 32, da Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/1998, e 
na Lei municipal nº 6.677/2017. Durante muito tempo, foi visto o descaso em relação 
ao uso de veículos de tração animal, mesmo diante de normativas impeditivas dessa 
prática devido aos maus-tratos causados por ela, surgindo a dúvida de como 
erradicá-la. O Direito Animal, juntamente com o bem-estar animal, são importantes 
para a discussão de uma realidade social, econômica e jurídica, assim, este trabalho 
busca contribuir ao debate jurídico-social acerca da necessidade de meios de 
transporte não cruéis aos animais, com base na legislação. Como procedimentos 
metodológicos utilizou-se um estudo descritivo e abordagem qualitativa, realizado 
por meio de consultas às legislações, dissertações, teses, jurisprudências, artigos e 
doutrinas, e método histórico-crítico, pois, a partir da análise das pesquisas, obteve-
se uma visão crítica abrangente sobre o objeto da discussão. Conclui-se que o tema 
encontra-se previsto na legislação no âmbito infra e constitucional, mas ainda 
precisa de empenho da sociedade e poder público para efetivação de políticas 
públicas voltadas para a abolição de práticas cruéis aos animais. 

Palavras-chave: Direito Animal; maus-tratos; veículos de tração animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work, inserted in the field of Animal Law, deals with the 
unconstitutionality and illegality of mistreatment in the use of animals pulling traction 
vehicles with a focus on urban centers. In this context, issues related to the 
constitutional aspects presented in article 225, first paragraph, item VII, of the 
Federal Constitution, and infra-constitutional aspects in article 32 of the 
Environmental Crimes Law, Law nº 9.605/1998, and in Municipal Law nº 6.677/2017. 
For a long time, neglect was seen in relation to the use of animals pulling traction 
vehicles, even in the face of regulations that prevent this practice due to the 
mistreatment caused by it, raising the question of how to eradicate it. Animal Law, 
together with animal welfare, are important for the discussion of a social, economic 
and legal reality, so this work seeks to contribute to the legal-social debate about the 
need for non-cruel means of transport to animals, with based on legislation. As 
methodological procedures, a descriptive study and a qualitative approach were 
used, carried out through consultations with legislation, dissertations, theses, 
jurisprudence, articles and doctrines, and a historical-critical method, because, from 
the analysis of the research, a comprehensive critical view of the object of 
discussion. It is concluded that the subject is foreseen in the legislation in the infra 
and constitutional scope, but it still needs the commitment of society and public 
power to implement public policies aimed at the abolition of cruel practices to 
animals. 
 
Keywords: Animal Law; mistreatment; animal traction vehicles. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 8 

1. DIREITO ANIMAL COMO CIÊNCIA E OS DESDOBRAMENTOS LEGISLATIVOS . 10 

1.1 Principais abordagens sobre Direito Animal ....................................................... 10 

1.2 Antropocentrismo x Biocentrismo ....................................................................... 12 

1.3 Estudos de Charles Darwin sobre Animais ......................................................... 15 

1.4 Conceito Jurídico de Crueldade ......................................................................... 17 

2. PERSPECTIVA NORMATIVA SOBRE BEM-ESTAR ANIMAL E VEÍCULOS DE 

TRAÇÃO ANIMAL ........................................................................................................... 21 

2.1 Proteção dos Animais nas Legislações Internacional e Nacional ....................... 21 

2.2 Lei de Crimes Ambientais e a Ilicitude dos Maus-tratos ..................................... 24 

2.3 Implicações do Código de Trânsito Brasileiro nos Veículos de Tração ............... 27 

3. HISTÓRICO DE “SERVENTIA” E BEM-ESTAR ANIMAL ........................................ 30 

3.1 Animais de Tração Durante a História ................................................................ 30 

3.2 As Cinco Liberdades e o Bem-estar Animal ....................................................... 31 

3.3 Animais de Tração em Natal/RN ........................................................................ 33 

3.3.1 Lei municipal nº 6.677/2017 e seus efeitos ....................................................... 35 

4. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O FIM DOS MAUS-TRATOS NA UTILIZAÇÃO DE 

VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL .................................................................................. 40 

4.1 Políticas Públicas para o Uso de Veículos de Tração Animal ............................. 40 

4.2 Projetos de Lei sobre o Tema Maus-tratos e Veículos de Tração Animal no 

Município de Natal/RN .................................................................................................. 43 

4.2.1 Projeto de Lei 106/2021 sobre maus-tratos ...................................................... 43 

4.2.2 Projetos de Lei sobre veículo de tração animal ................................................ 44 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 46 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 50 



8 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Direito Animal ganhou notoriedade a partir do giro animalista quando os 

conceitos de dignidade, crueldade e senciência – capacidade dos seres sentirem 

sensações e sentimentos de forma consciente –, além da visão de animais como 

sujeitos, foram debatidos doutrinária e jurisprudencialmente. Diante dessa nova 

perspectiva, destaca-se a importância de garantir o bem-estar dos animais, ou seja, 

que eles não sejam vítimas de maus-tratos. 

Apesar dessa importância com o bem-estar animal, ainda há utilização de 

animais como meio de tração veicular nos centros urbanos, de forma que os expõe a 

situações degradantes. Nesse contexto, serão abordadas as questões referentes ao 

tema à luz da Constituição Federal, em seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso VII, o 

qual veda práticas que submetam animais à crueldade, da Lei nº 9.605/1998, em 

seu artigo 32, que criminaliza ações de maus-tratos aos animais, e da Lei municipal 

nº 6.677/2017, estabelecedora da política de retirada dos veículos de tração animal 

(VTAs). 

A problemática discutida é se o tratamento dado aos animais nos veículos 

de tração configura, ou não, maus-tratos, portanto, se é, ou não, uma prática 

inconstitucional e ilícita de acordo com a legislação já mencionada. Dessa forma, 

busca-se analisar a prática e contrapor a previsão legal, bem como contribuir com 

possibilidades para políticas públicas efetivas na garantia do bem-estar animal, 

inserção dos condutores em outras atividades laborais e, futuramente, abolição dos 

VTAs, a fim de proporcionar condições igualitárias e dignas para animais e 

sociedade. A importância dessa discussão deriva das constantes cenas de excesso 

de trabalho aos animais em situações degradantes e lastimáveis, mesmo que sejam 

vedadas pela maior lei brasileira, em um século o qual já conta com diversas 

tecnologias. 

Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo uma análise dos parâmetros 

normativos, por intermédio de pesquisa na legislação no âmbito nacional – 

Constituição Federal e Lei nº 9.605/1998 – e municipal – Lei nº 6.677/2017 –, para 

encontrar alternativas possíveis de substituir o uso de animais, na maioria das 

vezes, equinos, em veículos usados nos centros urbanos, evitando essa prática 

cruel.  
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O tema dos veículos de tração animal tem como problema os condutores de 

carroças que, na maioria das vezes, não têm qualificação para outros trabalhos, 

tampouco habilitação para dirigir veículos motorizados. Mas já existem alternativas 

que não precisam de habilitação, aguentam uma carga elevada e não se utiliza de 

práticas cruéis nem poluentes. Além disso, já existem também políticas públicas 

visando à qualificação desses trabalhadores para atividades no ramo ambiental. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, utilizou-se um estudo, com 

objetivo descritivo e abordagem qualitativa, realizado por meio de consultas às 

legislações, dissertações, teses, jurisprudência, artigos e doutrina, e método 

histórico-crítico, pois, a partir da análise das pesquisas, obteve-se uma visão crítica 

abrangente sobre o objeto da discussão. 

No primeiro capítulo serão apresentadas duas visões éticas distintas: o 

antropocentrismo e o biocentrismo; abordará a capacidade de sentir emoções dos 

animais com base em um estudo de Charles Darwin; o conceito jurídico de 

crueldade e o início da disciplina de Direito Animal no Brasil e no mundo, para que 

seja entendida a fundamentação do tema a importância dele, fruto de uma 

perspectiva científica. 

O segundo capítulo apresentará um panorama de legislações disponíveis 

para a proteção jurídica concedida aos animais no âmbito internacional e nacional; 

ademais, analisará os aspectos jurídicos envolvidos na temática e exporá a ilicitude 

da crueldade aos animais na utilização de VTAs, fundamentada no artigo 32, da Lei 

nº 9.605/1998, a Lei de Crimes Ambientais, a fim de demonstrar as consequências 

jurídicas. 

Em seguida, o terceiro capítulo fará uma retrospectiva histórica do uso dos 

equinos, principais animais usados nos VTAs, pela sociedade e avaliará a condição 

de animais a partir do conceito de Cinco Liberdades, na intenção de demonstrar 

necessidade da garantia do bem-estar animal. Em seguida, será feita uma análise 

da Lei municipal nº 6.677/2017, a qual estabelece a Política Municipal de Retirada 

dos Veículos de Tração Animal – PMRVTA, para identificar os efeitos dela. 

No quarto e último capítulo, são verificados dois Projetos de Lei do Município 

de Natal-RN acerca da temática, bem como são ventiladas alternativas para resolver 

o problema discutido, uma vez que é indispensável criação e efetivação de políticas 

públicas que abarquem os aspectos animais e humanos presentes no tema. 
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1. DIREITO ANIMAL COMO CIÊNCIA E OS DESDOBRAMENTOS 

LEGISLATIVOS 

 

O presente capítulo tem como proposta realizar uma breve apresentação 

das principais correntes que incluíram o Direito Animal como ciência. Em seguida, 

análise da dimensão ética ecológica na maior norma brasileira, isto é, a Constituição 

Federal de 1988, a fim de identificar traços de biocentrismo e não apenas 

antropocentrismo.  E, por fim, entender o conceito de crueldade conforme a 

jurisprudência brasileira. 

 

1.1 Principais abordagens sobre Direito Animal 

 

O Direito Animal ganhou notoriedade a partir do giro animalista quando os 

conceitos de dignidade, crueldade e senciência – capacidade dos seres sentirem 

sensações e sentimentos de forma consciente –, além da visão de animais como 

sujeitos, foram debatidos doutrinária e jurisprudencialmente, conforme será 

apresentado no decorrer do capítulo. Nesse panorama, o Direito Animal se diverge 

do Direito Ambiental, ainda que compartilhem princípios e regras. O principal ponto 

de diferença entre os dois ramos do Direito é que este vê o animal como 

componente da fauna e da biodiversidade, natureza de um modo geral, prezando 

pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao passo que aquele ramo entende 

o animal como sujeito de direito1.   

Em um contexto mundial, três perspectivas ganharam destaque. 

A primeira teoria, trazida no livro Libertação Animal, de 1975, de Peter 

Singer, é o utilitarismo. Nele é formulada a reflexão no campo da ética voltada para 

a condição dos animais não humanos, o autor defende que eles deveriam ser 

tratados como “seres sencientes” e denuncia a “tirania dos animais humanos”. 

Juntamente com a abordagem filosófica utilitarista, de Jeremy Bentham, Singer diz 

que é a característica vital para que seja concedido direito de consideração igual a 

                                                             
1
 ATAIDE JUNIOR,Vicente de Paula. Princípios do Direito Animal Brasileiro. Revista do Programa 

de Pós-Graduação em Direito da UFBA, v. 30, n. 01, p.106 -136, Jan-Jun. 2020. 
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um ser vivo é a capacidade de sofrimento2, capacidade esta possível devido ao 

sistema nervoso central, característico dos animais vertebrados3. 

Além disso, Singer é reconhecido por capitanear o “movimento de libertação 

animal” propondo acabar com discriminações baseadas na espécie animal, o 

especismo, isto é, “um preconceito ou atitude de favorecimento dos interesses dos 

membros de uma espécie em detrimento dos interesses dos membros de outras 

espécies”4. Com efeito, constituem-se os primeiros passos para o reconhecimento 

da dignidade do animal não humano.  

A segunda delas, encabeçada pelo teórico Tom Regan, na obra The Case 

for Animal Rights (1983), constitui o abolicionismo, quando os animais são vistos 

como sujeitos de uma vida, indivíduos autoconscientes e sencientes, os quais 

possuem interesses, preferências, desejos e crenças, com percepção de mundo e 

concepção biológica próprias, entre outras características que, em conjunto, tornam-

nos seres vivos únicos. Para esse autor, prevalecia o direito moral sobre os direitos 

humanos, sendo a moralidade ligada ao princípio da igualdade ou da justiça entre os 

animais conscientes e sensitivos5. 

A terceira e última teoria abordada neste capítulo é a de Gary Francione, 

com o bem-estarismo, segundo o qual os “animais podem ser usados para o 

benefício humano ou para o benefício de outros animais, desde que os animais 

sejam tratados humanamente”. Assim, existe uma obrigação moral direta de não 

causar sofrimento desnecessário a não humanos, mas, em situações de 

necessidade, é possível dar preferência aos interesses humanos em detrimento aos 

interesses de animais não humanos, como é o caso de experimentos, tal qual para a 

formulação de vacinas, do contrário seria “um retardo no progresso” 6, o que não 

acontece nos casos de divertimento, entretenimento e alimentação. 

 

                                                             
2
 SINGER, Peter. Libertação animal. Porto: Via Optima, 2000. 

3
 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de direito ambiental. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2021. 
4
 SINGER, Peter. Libertação animal. Porto: Via Optima, 2000. P. 6. 

5
 SILVA JÚNIOR, Sebastião Donizete da; OLIVEIRA, Gustavo Paschoal Teixeira de Castro. DO 

ANTROPOCENTRISMO AO BIOCENTRISMO: uma aproximação entre a dignidade humana e a 
dignidade animal não humana. Revista Humanidades & Inovação, Palmas, v. 7, n. 4, p. 100-118, 16 
mar. 2020. Mensal. Disponível em: 
https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/1631. Acesso em: 06 maio 
2022. 
6
 FRANCIONE, Gary L. Direito dos Animais: uma abordagem incrementadora. Revista Brasileira de 

Direito Animal, e-issn: 2317-4552, Salvador, v. 14, n. 01, p. 113-129, Jan-Abr 2019. P. 116. 
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1.2 Antropocentrismo x Biocentrismo 

 

Durante centenas de anos a única concepção aceita no ordenamento 

jurídico comum entre os países do mundo era a do antropocentrismo, o qual coloca 

o homem como o centro do universo, como beneficiário de tudo que existe; visão 

essa contraposta pelo biocentrismo, dimensão ecológica cada vez mais recorrente 

nos tempos hodiernos, que valoriza a existência dos demais seres vivos, 

independentemente do ser humano 7.  

A Constituição Federal de 1988, no artigo 1º, inciso III, instituiu a dignidade 

da pessoa humana com fundamento da República Federativa, juntamente com o 

artigo 2º, artigo 3º e o artigo 4º formam o Título I (Dos Princípios Fundamentais) e 

concede sentido a todos os outros artigos que se seguem na Carta Magna, bem 

como estabelece como norma a valorização da pessoa humana. Logo, conforme 

Marques e Saraiva: 

 

Se o interesse individual for confrontado com o direito relativo ao meio 
ambiente, ele vai prevalecer apenas se for necessário para preservar a 
dignidade, situação que deverá ser avaliada no caso concreto, observando-
se a necessidade de afastamento de situação degradante e de manutenção 
de condições existenciais básicas 

8
. 

  

Realça-se, então, traços da visão antropocêntrica da Constituição Federal. No 

entanto, fauna e flora são também protegidas pelo texto constitucional, pois são 

instrumentos de efetivação do equilíbrio ecológico. Assim, mesmo não tendo sido 

adotado como regra, o biocentrismo afasta práticas atentatórias à integridade da  

fauna – sem distinguir se é nativa, doméstica, exótica, silvestre – e flora. Prova disso 

é o artigo 225, da CF/88, prever o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado para todos, incluindo não humanos: 

 

                                                             
7
 SILVA JÚNIOR, Sebastião Donizete da; OLIVEIRA, Gustavo Paschoal Teixeira de Castro. DO 

ANTROPOCENTRISMO AO BIOCENTRISMO: uma aproximação entre a dignidade humana e a 
dignidade animal não humana. Revista Humanidades & Inovação, Palmas, v. 7, n. 4, p. 100-118, 16 
mar. 2020. Mensal. Disponível em: 
https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/1631. Acesso em: 06 maio 
2022. 
8
 MARQUES, José Roberto; SARAIVA, José Sérgio. Desenvolvimento sustentável e 

antropocentrismo. Revista de Direito Brasileira, Florianópolis, SC, v. 29, n. 11, p. 358-369, maio/ago 
2021. Quadrimestral. Disponível em: https://www.indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/6223/5834. 
Acesso em: 06 maio 2022. 
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

  

Além disso, o biocentrismo foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF) em algumas análises, a saber, RE nº 153531 (farra do boi)9, ADI nº 1856 

(rinhas de galo)10 e ADI nº4983 (vaquejada)11, de acordo com o inciso VII, do 

parágrafo 1º, do artigo 225, da Constituição Federal: 

 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade

12
. 

  

Outrossim, proibir a crueldade aos animais é um pensamento baseado na 

ética biocêntrica, uma vez que considera a existência deles, levando em 

consideração as sensações e sentimentos do próprio animal, independente do ser 

humano. Ou seja, proíbe-se a vaquejada, por exemplo, porque causa danos 

irreparáveis ao boi envolvido na prática, e não porque é desagradável para o público 

ver esse tipo de cena. 

Por conseguinte, é possível perceber uma mescla das duas teorias, 

resultando em um “antropocentrismo jurídico ecológico”, em contraponto a “um 

antropocentrismo clássico de matriz filosófica cartesiana”13, capaz de reconhecer 

valor intrínseco não apenas ao ser humano, nas palavras de Sarlet e Fensterseifer: 

 

O “reconhecimento” de um valor intrínseco em outras formas de vida não 
humanas conduz, por si só, à atribuição de “dignidade” para além da esfera 
humana, além, é claro, de permitir a identificação de uma dimensão 
ecológica da própria dignidade da pessoa humana

14
. 

  

                                                             
9
  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº. 153.531/SC, 2ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio, j. 

3/6/1997, DJ de 13/03/1998. 
10

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 3.776/RN, Trib. Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, j. 
14/6/2007, DJ de 29/06/2007. 
11

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 4983/CE. Rel. Min. Marco Aurélio Mello. Publicado no 
DJE nº 220, divulgado em 14/10/2016. 
12

 BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 06 maio 2022 
13

 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de direito ambiental. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2021. 
14

 Ibidem. p. 280 
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Assim, os autores deixam claro que há proteção de bens jurídicos para além 

dos humanos e isso imporá restrições aos direitos e comportamentos deles. As 

normas jurídicas precisam atuar para integrar novos valores morais e éticos no 

âmbito social, vislumbrando a proteção da vida no plano temporal futuro. É um “novo 

status jurídico” a favor dos animais não humanos e da natureza geral com todos os 

seus elementos (v.g., rios, florestas, paisagens…). 

Ainda de acordo com os mesmos autores, a “queda do mundo 

antropocêntrico” está acontecendo com os deveres de proteção do Estado, no artigo 

225, da Constituição Federal, e dos particulares no sentido de: 

 

“preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas” (art. 225, § 1.º, I), bem 
como de “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade” (inc. VII do mesmo 
dispositivo), parecem-nos exemplos expressivos de uma tutela jurídica 
autônoma dos bens jurídicos ecológicos em questão (por exemplo, 
Natureza em si, bem-estar animal, fauna e flora), bem como direitos 
(fundamentais?) dos animais à vida, à liberdade de locomoção, à 
integridade física, ao bem-estar, entre outros

15
. 

 
Ademais, no plano infraconstitucional, a Lei nº 9.605/1998, sobre os Crimes 

e Infrações Administrativas Ambientais, criminaliza condutas humanas degradadoras 

dos animais, conduzindo a uma concepção jurídica biocêntrica da norma. Vale a 

pena ver o artigo 32: 

 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel 
em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando 
existirem recursos alternativos. 
§ 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas 
no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e 
proibição da guarda.  
2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do 
animal

16
. 

 

                                                             
15

 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de direito ambiental. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2021. p. 282 
16

 BRASIL. Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em 06 maio 2022. 
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O aumento da pena do crime de maus-tratos praticados contra cães e gatos 

no §1º-A foi um reforço recente advindo da Lei n. º 14.064/2020. 

Dessa forma, com os avanços dos estudos do Direito Ambiental e do Direito 

Animal, não há como estabelecer uma visão dicotômica entre ser humano e 

natureza. Trata-se, portanto, de uma abordagem conciliatória de valores humanos e 

ecológicos, garantindo dignidade da pessoa humana e não humana. 

 

1.3  Estudos de Charles Darwin sobre Animais 

 

No século XVIII, Charles Darwin desenvolveu a teoria da evolução em 

oposição ao criacionismo defendido nas comunidades judaico-cristãs, as quais 

defendiam o antropocentrismo, isto é, o homem no centro do mundo17. 

Além desse novo entendimento, em 1872, Darwin publicou o livro “A 

expressão das emoções no homem e nos animais” 18 para fundamentar que 

mudanças dos traços e gestos são expressões de vontades, os chamados “estados 

de espírito”, a partir de seis pontos de observação. O primeiro foi a observação de 

crianças; o segundo, dos loucos; o terceiro, dos idosos; o quarto, das pinturas e 

esculturas; o quinto, de diferentes raças humanas; e por fim, o sexto ponto de 

observação foi dos animais mais comuns, uma vez que, “ao observar animais, 

estamos menos propensos a nos deixar influenciar pela nossa imaginação; e 

podemos estar seguros de que suas expressões não são convencionadas” 19. Com 

essas pesquisas, ele constatou a capacidade dos animais expressarem emoções, 

portanto, eram seres vivos e sensíveis.  

Ainda que se referindo aos animais como inferiores, reconhecer e estudar as 

emoções e sensações desses seres já foi uma grande quebra de paradigmas para a 

época, quando o antropocentrismo era a única possibilidade de entendimento. Para 

fundamentar os estudos, a análise de Darwin seguiu três princípios responsáveis 

pela maioria das expressões e gestos involuntários feitos pelo homem e pelos 

animais, sob influência de emoções e de sensações diversas.  

                                                             
17

 MÓL, Samylla. Carroças urbanas & animais: uma análise ética e jurídica. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2016. 
18

 DARWIN, Charles. A expressão das emoções no homem e nos animais. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2009.  
19

 Ibidem. P. 24 
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O primeiro desses princípios, foi o “princípio dos hábitos associados úteis”, o 

qual demonstra “certos estados de espírito para aliviar ou gratificar sensações, 

desejos etc; e toda vez que o mesmo estado de espírito é induzido [...], há uma 

tendência, pela força do hábito e associação, de os mesmos movimentos se 

repetirem, ainda que não tenham a menor utilidade”20.  

O segundo princípio é o da antítese, quando um estado de espírito oposto é 

induzido e são realizados movimentos contrários e muito expressivos, mesmo que 

não tenham utilidade. 

Por fim, o terceiro princípio é “das ações devidas à constituição do sistema 

nervoso, totalmente independentes da vontade e, num certo grau, do hábito”, que é 

uma “ação direta do sistema nervoso” 21. 

Especificamente acerca dos cavalos, Darwin comenta o hábito deles, em 

diversas situações, expressarem alguma vontade ou incômodo. O autor cita o hábito 

de mordiscarem partes do próprio corpo, ou de outros cavalos, quando estão se 

coçando; o movimento de marcha sem sair do lugar, caso desejem passear; a 

emissão de som, em situações de extrema dor, ou relinchar, quando sentem muita 

alegria; repuxar as orelhas para trás, projetar a cabeça e descobrir os dentes 

incisivos para morder, se estão irritados; e também sobre dilatar as narinas, bufadas 

e palpitações que são reações associadas à emoção de terror.  

Outro ponto de destaque no estudo de Darwin diz respeito ao uso das 

chibatas em cavalos e carros de bois, demonstrando crueldade para fazê-los 

trabalhar: 

 

A dor, quando intensa, logo provoca depressão ou prostração extremas; 
mas ela é inicialmente estimulante induzindo à ação, como veremos quando 
chicoteamos um cavalo e como se demonstra pelas terríveis torturas 
infringidas em terras estrangeiras aos exaustos animais de carros de boi, 
para despertá-los para renovados esforços

22
. 

 

                                                             
20

 DARWIN, Charles. A expressão das emoções no homem e nos animais. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2009. p. 32-33 
21

 Ibidem. p. 33 
22

 Ibidem. p. 75 
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Então, é por meio desse instrumento de dor e tortura que o carroceiro exige 

um trabalho superior às forças do animal e uma velocidade atípica para uma 

situação normal na natureza23.  

Diante dessas constatações, é perceptível que o uso da dor, ou seja, o uso 

da crueldade, é usado para aumentar a produtividade do animal explorado, portanto, 

uma ação inconstitucional e ilícita, consoante artigo 225, §1º, inciso VII, da 

Constituição Federal e artigo 32, da Lei nº 9.605/1998. 

 

1.4 Conceito Jurídico de Crueldade 

 

O artigo 225, da Constituição Federal assegura a todos um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, sendo vedadas práticas que provoquem crueldade, no 

entanto, quando essa norma é confrontada com manifestações culturais que fazem 

uso de animais, constrói-se uma antinomia com a proteção animal de um lado e os 

direitos culturais do outro, previstos nos artigos 215/216 da Constituição Federal. 

Para resolver isso, é preciso ter um entendimento consolidado do conceito jurídico 

de “crueldade”, como dito por Lourença e Oliveira: 

 

quando  a  norma  constitucional  veda  terminantemente a crueldade revela 
uma opção prévia do legislador constituinte originário em não admitir que 
tais atos sejam praticados. Houve, portanto, uma opção valorativa prévia 
adotada pela norma constitucional: atos cruéis, seja em nome de que forem  
praticados (e.g.religião, esporte, entretenimento, lazer, ou quaisquer outras  
manifestações culturais), são proibidos, são ilícitos, violam diretamente o 
texto constitucional

24
. 

  

Nesse sentido, como já citado anteriormente, o Supremo Tribunal Federal já 

decidiu sobre a aplicabilidade do artigo 225, §1º, inciso VII, em situações com 

manifestações culturais, por exemplo, no caso do precedente envolvendo a “farra do 

boi” (RE nº 153.531-8).  Esse evento, tido como cultural em Santa Catarina e de viés 

religioso, visava a provocar a ira dos bois, por intermédio de estresse, sustos e 

dores, e posterior perseguição dos “fiéis”, participantes do evento, munidos de 

                                                             
23

 MÓL, Samylla. Carroças urbanas & animais: uma análise ética e jurídica. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2016. 
24 LOURENÇA, Daniel Braga; OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Vedação da crueldade contra 
animais: regra ou princípio constitucional? Revista de Direitos Fundamentais & Democracia, 
Curitiba, v. 24, n. 2, p. 222-252, maio/ago 2019. Disponível em: 
https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/1294/590. Acesso em: 07 maio 
2022. p. 239 
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facões, pedras entre outros instrumentos, causando lesão aos bovinos para derrubá-

los e matá-los, tal como na “malhação do Judas”, mas, por ser claramente violento, o 

julgamento deu, por maioria de votos, provimento ao recurso extraordinário 

fundamentado no artigo da Constituição Federal já exposto. 

Outra decisão, com esse mesmo fundamento, aconteceu no veredicto 

acerca das “rinhas de galos” com a ADI nº 3.776, a qual declarou inconstitucional a 

Lei Estadual, do Rio Grande do Norte, nº 7.380, de 14 de dezembro de 1998, cuja 

finalidade era possibilitar a realização das rinhas/brigas de galos, prática 

notadamente cruel.  

Assim sendo, a jurisprudência firmava um compromisso de defesa 

constitucional, nas palavras de Lourença e Oliveira: 

 

Torna-se claro que o Poder Público deve zelar pela não submissão dos 
animais à crueldade. Qualquer tentativa legislativa que vise regulamentar 
um uso que é inerentemente cruel incorre no vício, pois, de 
inconstitucionalidade.   Não há possibilidade de transigirmos ou 
consentirmos com a norma constitucional. Ela não parte de um ponto de 
vista relativista

25
. 

 

Nessa mesma linha de raciocínio seguiu a ADI nº 4.983 (ADI da vaquejada) 

de 2016, quando a lei cearense que regulamentava a vaquejada passou a ser 

inconstitucional, pois, similarmente aos outros casos, também envolve uma prática 

cruel com sofrimentos e lesões aos animais. Entretanto, no aspecto financeiro, 

houve muita pressão em torno dessa decisão, conforme Lourença e Oliveira: 

 

Impulsionado por grupos que exploram a prática da vaquejada, a qual 
movimenta vultuosas somas financeiras, em lobby ostensivo, o Congresso 
Nacional aprovou  primeiro  uma lei e depois, de modo concatenado, uma 
emenda constitucional em reação contrária ao STF

26
. 

 

A lei referida é a Lei nº 13.364/2016, a qual, em seu artigo 1º, dispõe: 

 

Art. 1º  Esta Lei reconhece o rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as 
respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais 
nacionais, eleva essas atividades à condição de bens de natureza imaterial 

                                                             
25

 LOURENÇA, Daniel Braga; OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Vedação da crueldade contra 
animais: regra ou princípio constitucional? Revista de Direitos Fundamentais & Democracia, 
Curitiba, v. 24, n. 2, p. 222-252, maio/ago 2019. Disponível em: 
https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/1294/590. Acesso em: 07 maio 
2022. p. 242 
26

 Ibidem. p. 244-245 
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integrantes do patrimônio cultural brasileiro e dispõe sobre as modalidades 
esportivas equestres tradicionais e sobre a proteção ao bem-estar animal 
(grifo nosso) 
 

 

Não obstante, o patrimônio cultural brasileiro é enunciado no “Registro de 

Bens Culturais de Natureza Imaterial”, responsabilidade do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e este se posicionou, em ofício endereçado 

ao Senado, no sentido de não reconhecer a constitucionalidade do projeto que deu 

origem à Lei nº 13.364/2016.  

Então, é válido destacar a conclusão de Lourença e Oliveira:  

 

“É flagrante que a aludida lei é consequência de um encaminhamento 
apressado, feito na base do atropelo, pensado estrategicamente em 
resposta ao STF e que termina por esvaziar o instituto do registro e, neste 
passo, o próprio IPHAN.”

27
. 

 

Além disso, para legitimar ainda mais a crueldade animal nas vaquejadas, foi 

aprovada a Emenda Constitucional nº 96/2017, acrescentando o §7º ao artigo 225, 

na íntegra: 

 

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, 
não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, 
desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta 
Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante 
do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei 
específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.   

 

Tal dispositivo legal não se mostra coerente com o próprio conceito do termo 

crueldade, a saber, conforme o dicionário Michaelis, significa: 

 

1. qualidade ou característica do que é cruel; que tem prazer em causar dor; 
tuguismo. 2. Sentimento prazeroso em ser violento ou impiedoso. 3 Prazer 
em ver sangue derramado. 4 Atitude cruel; crueza. 5 Propriedade do que é 
severo. 6 Característica do que causa pavor. 7 Capacidade de provocar 
tragédia

28
. 

 

                                                             
27

 LOURENÇA, Daniel Braga; OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Vedação da crueldade contra 
animais: regra ou princípio constitucional? Revista de Direitos Fundamentais & Democracia, 
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 CRUELDADE. In: Michaelis.  Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-
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Diante dessa denotação, não há cabimento lógico para que uma prática 

desportiva que fere, lesiona e, alguns casos, leva à morte do animal deixar de ser 

considerada cruel só porque é manifestação cultural, registrada como bem de 

natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. É claro, portanto, que 

essa mudança legislativa feita pelo § 7º no artigo 225, da Constituição Federal, é 

pura manobra do Poder Legislativo motivada por grupos interessados na 

manutenção dos eventos, como a vaquejada, devido aos lucros que eles trazem. 
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2. PERSPECTIVA NORMATIVA SOBRE BEM-ESTAR ANIMAL E VEÍCULOS 

DE TRAÇÃO ANIMAL 

 

Este Capítulo abordará a evolução da proteção jurídica concedida à fauna 

no decorrer dos anos no âmbito internacional e, principalmente, nacional. Em 

seguida, será analisado o aspecto ilícito dos maus-tratos aos animais normatizado 

pela Lei nº 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais, ressaltando qual o bem jurídico 

protegido. Por fim, serão vistos as implicações que a Lei nº 9.503/1997 – Código de 

Trânsito Brasileiro – dispõe acerca dos veículos de tração animal (VTAs). 

 

2.1 Proteção dos Animais nas Legislações Internacional e Nacional 

 

Embora o antropocentrismo ainda seja uma realidade, a concepção de que a 

humanidade domina o mundo e todas as outras espécies de animais cada vez mais 

é questionada devido aos avanços científicos e aos questionamentos éticos e 

morais. Nesse sentido, leis têm a função de regularem comportamentos e situações 

da sociedade, a fim dessa legitimidade proporcionar harmonia entre o que impõe e o 

pensamento da maioria da comunidade afetada por tais leis. 

As legislações nacionais e internacionais acompanharam a evolução da 

tutela dos animais conforme os movimentos sociais contra a crueldade animal foram 

se intensificando. Além de existirem as leis próprias criadas nas mais diversas 

cidades pelo mundo, o foco, neste tópico, será para os tratados e as convenções 

internacionais, no plano externo, e as normas infraconstitucionais, no plano interno.  

Inicialmente, em 1975, entrou em vigor a Convenção sobre o Comércio 

Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora Silvestre (CITES)29, da qual 

o Brasil é signatário, com o objetivo de proteger espécies da fauna e flora selvagens 

contra o comércio internacional ilegal e extinção.  

Em 1978, a UNESCO proclamou a Declaração Universal dos Direitos dos 

Animais com preceitos basilares para normas internas, como considerar que todos 

os animais têm direitos, importância da coexistência de outras espécies no mundo e 

o papel da educação desde a infância para compreender e amar os animais. No 
                                                             
29

 Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora Silvestre 
(CITES). Disponível em: 
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/cites/legislacao/convencao_citesconf1115.pdf. Acesso em: 
15 maio 2022. 
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artigo 3º declara que “nenhum animal será submetido a maus-tratos e atos cruéis”, e 

considera, no artigo 6º, b, o abandono como um ato cruel. Além disso, no artigo 7º, 

garante aos animais que trabalham direito a limite de tempo e de intensidade das 

atividades e alimentação adequada e repouso. Isso evidencia não só o direito à 

existência e o bem-estar animal, mas também a dignidade deles, até escrito no 

artigo 1030. 

Em 1979, foi feita a Convenção de Bonn sobre a Conservação de Espécies 

Migratórias Pertencentes à Fauna Selvagem e foi promulgada pelo Brasil em 2017. 

Esse documento considera a fauna silvestre como “elemento insubstituível do 

sistema natural da terra, que deve ser conservado para o bem da humanidade” 31.  

Em 1999, promulgou-se o Protocolo Adicional à Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

“Protocolo de São Salvador”. Nesse documento, o artigo 11 é o responsável por 

dispor sobre o Direito ao Meio Ambiente Sadio, com a proteção, preservação e 

melhoramento do meio ambiente; sem fazer qualquer diferenciação entre fauna e 

flora, todos são englobados no termo “meio ambiente” 32. 

Portanto, é evidente, no âmbito global, que a perspectiva biocêntrica é cada 

vez mais difundida nas sociedades mundo afora e isso, consequentemente, reflete 

no âmbito jurídico dos mais diversos países. Essa tendência ressalta os animais 

enquanto sujeitos de direitos e dignidade própria. 

Outrossim, já no século XIX, em 1895, foi criada no Brasil uma filial da União 

Internacional Protetora de Animais (UIPA), a associação civil mais antiga do país, 

dedicada à luta contra a exploração, maus-tratos e abandono de animais33.  

Sobre os avanços na legislação interna, em 1934, o então presidente Getúlio 

Vargas sancionou o Decreto nº 24.645 (Código de Defesa dos Animais), marco 

                                                             
30

 Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Disponível em: 
https://wp.ufpel.edu.br/direitosdosanimais/files/2018/10/DeclaracaoUniversaldosDireitosdosAnimaisBr
uxelas1978.pdf. Acesso em: 13 maio 2022. 
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 Decreto nº 9.080/17. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/decreto/D9080.htm. Acesso em: 13 maio 2022. 
32

 Decreto nº 3.321/99. Promulga o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 
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2022. 
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inicial do Direito Animal no Brasil, pois estabeleceu medidas para a proteção dos 

animais não-humanos no território nacional, inclusive com artigos específicos sobre 

tração de veículos por animais – artigo 4º, artigo 5º e artigo 6º.  

Sobre tal Decreto ainda é importante frisar que em 1991, o na época 

Presidente da República Fernando Collor de Mello revogou, via Decreto nº 11, vários 

atos governamentais anteriores, incluindo, por tabela, o Decreto nº 24.645/1934, 

mas este Decreto “possuía força de Lei Ordinária, [...] de maneira que só poderia ser 

revogado por outra Lei Ordinária, aprovada no Congresso Nacional, em tempos 

democráticos. Isso nunca aconteceu” 34.  Com efeito, ele continuou vigente, tanto 

que serviu para fundamentar decisões importantes das Cortes Supremas brasileiras, 

a exemplo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.856-6/RJ, julgada no Supremo 

Tribunal Federal para declarar inconstitucionalidade de lei do Rio de Janeiro que 

regulamentava rinha de galos35.    

No entanto, parte da normativa criada por Vargas sofreu revogação, em 

1941, quando foi instituída a Lei de Contravenções Penais36, cujo artigo 64 traz 

penalidades para quem praticar ato de crueldade contra animais. Porém, esse artigo 

foi revogado, em 1998, pela Lei nº 9.605, Lei de Crimes Ambientais, a qual instituiu 

penas mais duras para os atos de maus-tratos que deixaram de ser contravenções e 

passaram a ser crimes37. 

Além dessas legislações, o Plenário do Senado aprovou o Projeto de Lei nº 

27/2018, “que os animais passam a ter natureza jurídica sui generis, como sujeitos 

de direitos despersonificados”, dessa forma, cria natureza jurídica para os animais e 

estes não poderão ser considerados como objetos. Então, o texto acrescenta 

dispositivo à Lei nº 9.605/1998, Lei de Crimes Ambientais, para desconsiderar 

                                                             
34

 ATAIDE JUNIOR, Vicente de Paula; MENDES, Thiago Brizola Paula. Decreto 24.645/1934: breve 
história da “Lei Áurea” dos animais. Revista Brasileira de Direito Animal, Salvador, volume 15, n. 
02, p.47-73, Maio - Ago 2020. Disponível em: 
https://wp.ufpel.edu.br/direitosdosanimais/files/2020/09/DECRETO-24.645-1934-BREVE-HISTORIA-
DA-LEI.pdf. Acesso em: 14 maio 2022. 
35

 STF, Plenário, ADIn 1856 MC, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, julgado em 03/09/1998, DJ 
22/09/2000 
36

 Decreto-lei nº 3.688/41. Lei das Contravenções Penais. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3688.htm. Acesso em 15 maio 2022. 
37

 PENHA NETO, Pedro Oliveira. A Proteção Animal na Legislação Penal Brasileira. REVISTA 
JURÍDICA LUSO-BRASILEIRA, ANO. 8 (2022), N.º 2. Disponível em: 
https://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2022/2/2022_02_0741_0784.pdf. Acesso em 14 maio 2022 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3688.htm
https://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2022/2/2022_02_0741_0784.pdf


24 
 

animais como bens móveis para fins do Código Civil38. Essa mudança permite 

“defesa jurídica em caso de maus-tratos”, pois os animais não serão mais vistos 

como coisa, e sim como seres sencientes. Para hábitos de alimentação ou práticas 

culturais nada será alterado, mas ainda representa maior defesa aos animais, com 

respaldo na legislação brasileira. 

 

2.2  Lei de Crimes Ambientais e a Ilicitude dos Maus-tratos 

 

A Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) dispõe sobre sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente. Apesar de a lei ainda considerar animais como coisas, já é um avanço na 

tutela animal. Ademais, em 2020, entrou em vigor a Lei nº 14.064/2020, também 

conhecida como Lei Sansão, motivada pela grande repercussão do crime cometido 

contra o cachorro Sansão, o qual foi amordaçado e teve as patas traseiras 

decepadas. Esta lei acrescenta o parágrafo 1º-A à Lei 9.605/1998, estabelecendo 

que, no caso de cães e gatos, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos. Há quem diga 

que esse artigo, embora seja uma vitória para os animais, é segregador, por 

contemplar apenas cães e gatos39. 

Em contrapartida, em Portugal, por exemplo, o Código Penal delimita a 

punição no caso de maus-tratos ou morte de “animais de companhia”: 

 

Artigo 389.º 
Conceito de animal de companhia 
1 - Para efeitos do disposto neste título, entende-se por animal de 
companhia qualquer animal detido ou destinado a ser detido por seres 
humanos, designadamente no seu lar, para seu entretenimento e 
companhia. 
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, assim como não se aplica a factos relacionados com a 
utilização de animais para fins de espetáculo comercial ou outros fins 
legalmente previstos

40
. 
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É notável que essa delimitação normativa desconsidera qualquer dignidade 

animal, pois exclui a maior parte dos animais existentes no mundo, apenas 

contemplando cães e gatos domésticos, pássaros talvez. Não é um conceito bem 

definido. 

A fim de entender o caráter ilícito dos maus-tratos aos animais, conforme 

legitimado na Lei de Crimes Ambientais, convém relembrar o que compõe a ilicitude 

de um ato. Para que uma conduta seja caracterizada como crime é preciso 

considerar, de acordo com a concepção quadripartida, a ação, a tipicidade, a 

antijuridicidade e a culpabilidade. No entendimento clássico de delito/crime, a ação é 

o conceito puramente descritivo, de maneira objetiva; a tipicidade representa o 

caráter externo da ação, o fato descrito na lei; a antijuridicidade é a valoração 

negativa da ação e a culpabilidade se limita a comprovar a existência de um vínculo 

subjetivo entre autor e o fato41. 

 Além disso, a Lei de Introdução ao Código Penal Brasileiro (Decreto-lei 

n. º 3.914/1941) define crime como “infração penal a que a lei comina pena de 

reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com 

a pena de multa” 42, em contraponto às contravenções que seriam condutas com 

menor gravidade, logo, sofrem sanções mais brandas. Então, no momento em que o 

artigo 64 da Lei de Contravenções Penais foi revogado pela Lei de Crimes 

Ambientais, tem-se um crime que deve ser punido de maneira mais rigorosa. 

Sobre as penas, o Capítulo II, da Lei nº 9.605/1998, dispõe sobre os tipos de 

penas aplicáveis considerando a gravidade do fato, os antecedentes do infrator e a 

situação econômica dele, em caso de multa. As penas podem ser privativas de 

liberdade, restritivas de direitos e multa. A ação penal é pública incondicionada, ou 

seja, o Ministério Público tem a obrigação de prestar denúncia. 

 Outro conceito importante é o de bem jurídico para o Direito Penal, o 

qual “deve possuir um sentido social próprio, anterior à norma penal e em si mesmo 

preciso [...] funciona como fio condutor para a fundamentação e limitação da criação 

                                                             
41

 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte 1. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2012 
42

 DECRETO-LEI Nº 3.914. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del3914.htm. Acesso em 16 maio 2022. 



26 
 

e formulação dos tipos penais”43. Assim, é válido entender qual o bem jurídico 

tutelado na Lei de Crimes Ambientais.  

 Para o professor Orlando Faccini Neto, há quatro caminhos possíveis 

para a legitimidade dos maus-tratos aos animais. O primeiro desses caminhos seria 

a existência de crime sem bem jurídico, mas isso levaria a justificações imprevisíveis 

dependente da retórica e “das contingências políticas” 44.   

O segundo, e mais bem aceito pela doutrina, é do reconhecimento do animal 

como titular de direitos. De acordo com Luís Greco, os animais têm valores 

intrínsecos, e devem ser protegidos em “função de si mesmos” 45. Nesse mesmo 

entendimento seguem Sarlet e Fensterseifer, que ampliam a ideia de dignidade além 

da vida humana e reconhecem os animais não humanos e a natureza como “sujeito 

passivo da criminalidade” 46. 

No entanto, esse posicionamento é questionado por Faccini Neto, uma vez 

que torna inexplicáveis casos culturalmente aceitos, como o uso de animais na 

alimentação e na produção de bens essenciais, que não foram encontrados 

substitutos47. Além disso, cita Azevedo, o qual afirma que animais não têm a 

capacidade jurídica de exercer ou exigir direitos, assim como não têm deveres48. 

Logo, um sujeito de direito teria obrigações jurídicas, o que não é o caso da vida 

animal.  

O terceiro caminho apontado é de uma nova perspectiva do conceito de bem 

jurídico, “concebido o conceito de subjetividade como uma construção jurídica 

efetuada pelo próprio sistema, seja este capaz de abranger os seres não-humanos”. 

O autor está certo que “entre o conceito de pessoa e o de coisa” existe uma terceira 
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classificação, destinadas aos animais, pois eles têm interesses tutelados pelo 

direito49. 

Por fim, o quarto caminho seria entender o meio ambiente como o bem 

jurídico afetado. No entanto, a doutrina vê problemas nessa interpretação por 

desconsiderar a individualidade do animal, uma vez que fauna compreende uma 

coletividade de animais, então não seria viável, por exemplo, dizer que um cachorro 

com patas decepadas traz riscos à ordem ambiental50. 

Na visão do professor Vicente Ataide, o tipo penal comumente atribuído ao 

artigo 32, da Lei nº 9.605/1998, ser o crime de maus-tratos contra animais, é uma 

denominação reducionista porque abarca “apenas um dos núcleos verbais do tipo 

penal, que também reprova o „praticar ato de abuso‟, o „ferir‟, o „mutilar‟ e o „realizar 

experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou 

científicos, quando existirem recursos alternativos‟.”51. 

Diante dessa pluralidade de núcleos verbais, o bem jurídico protegido pela 

norma pode ser entendido como a dignidade animal e decorre do artigo 225, §1º, 

inciso VII, da CRFB/88. Com efeito, o animal, por si só, é o sujeito passivo da 

conduta delitiva, e essa é a visão defendida neste trabalho.  

 

2.3  Implicações do Código de Trânsito Brasileiro nos Veículos de Tração  

 

Esse trabalho analisa o uso de veículos de tração animal (VTAs) nos centros 

urbanos, tendo em vista a vedação da crueldade disponível no artigo 225, parágrafo 

1º, inciso VII, da CRFB/88 e a ilicitude dos maus-tratos compreendida na Lei de 

Crimes Ambientais. Mas esse assunto, para além do bem-estar dos equinos 

utilizados nesses transportes, também precisa levar em consideração as normas de 

trânsito e a segurança de todos que o compõe: motoristas, pedestres e animais.  

Nos centros urbanos, o tráfego é intenso, há pouca ou nenhuma área de 

repouso com pastagem para que o animal subordinado ao trabalho possa descansar 
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após temperaturas altas, carga pesada e estresse causado pelo barulho e 

velocidade dos outros veículos. No que diz respeito às implicações para o trânsito, 

os VTAs são conduzidos, muitas vezes, por carroceiros que desconhecem as leis de 

trânsito e, até mesmo, por crianças, pondo em risco quem conduz e quem está em 

volta. 

Nesse sentido, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) “prevê a necessidade 

de registro, identificação das carroças e autorização para os condutores” 52, 

competência do Poder Executivo dos municípios regulamentar o trânsito tanto de 

veículos quanto de pedestres e animais, conforme artigo 24, CTB: 

 

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos 
Municípios, no âmbito de sua circunscrição:  
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito 
de suas atribuições; 
II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de 
pedestres e de animais e promover o desenvolvimento, temporário ou 
definitivo, da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas; 
XVIII - conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e 
de tração animal

53
 

 

Além disso, os veículos de tração animal precisam de autorização para 

circular pelas vias, em consonância com o CTB. 

Por força do princípio constitucional de vedação de crueldade, artigo 225, 

§1º, inciso VII, é preciso que haja fiscalização dos VTAs, bem como fiscalização das 

condições de saúde, abrigo e bem-estar dos animais54. Ademais, é responsabilidade 

do proprietário do animal não permitir que ele permaneça solto na via causando 

tumulto, portanto, a condução deve ser guiada a fim de não obstruir o trânsito: 

 

Art. 53. Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias 
quando conduzidos por um guia, observado o seguinte: 
I - para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em 
grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços 
suficientes para não obstruir o trânsito; 
II - os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos 
junto ao bordo da pista. 
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Com o propósito de garantir registro e licenciamento dos veículos de tração 

animal, o artigo 129 dispõe que será obedecida a “regulamentação estabelecida em 

legislação municipal do domicílio ou residência de seus proprietários” e a 

autorização para conduzir o veículo deve ser concedida pelo Município, segundo 

artigo 141, §1º.   

Tendo em vista a municipalização das leis de trânsito, alguns municípios já 

optaram por políticas de retiradas de VTAs, a exemplo da cidade de Natal/RN, com 

a Lei nº 6.677/201755, a qual estabelece a Política Municipal de Retirada dos 

Veículos de Tração Animal - PMRVTA, e disciplina a circulação de veículos de 

tração animal, a condução de animais com carga e o trânsito montado, nas vias 

públicas e será abordada em outro capítulo. 

Para os municípios que ainda não aboliram a prática, é necessário que 

aplique condições para trafegar aos VTAs tais quais às aplicadas para os demais 

condutores, isto é, portar autorização obtida mediante aferição de conhecimento das 

leis de trânsito, habilidade para direção, supervisão das condições do funcionamento 

do veículo carroça e treinamento para lidar com os equinos garantindo bem-estar. 
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3. HISTÓRICO DE “SERVENTIA” E BEM-ESTAR ANIMAL 

 

Este capítulo resgatará como os seres humanos usaram da força dos 

animais, principalmente os equinos56, desde os primórdios da humanidade, após, 

principalmente, o processo de sedentarismo derivado com o advento da agricultura. 

Em seguida, abarcará o que é necessário para o bem-estar animal de acordo com a 

natureza desses animais estudados. 

 

3.1  Animais de Tração Durante a História 

 

É evidente que equinos compõe grande parcela dos animais submetidos aos 

veículos de tração, logo, eles serão o foco da retomada histórica. Os cavalos 

selvagens foram domesticados à medida que a sociedade no geral se formou e 

desenvolveu, proporcionando mais força e velocidade para a dinâmica humana. 

Originalmente, eles viviam em pastagens e bandos, pois gostam de viver em grupo e 

passam 60% do dia buscando alimento57.  

Indubitavelmente, esses animais acompanharam as mudanças da 

humanidade a partir das necessidades dos indivíduos, assim, após o 

aperfeiçoamento de técnicas para cultivo do solo, da agricultura, que levou ao 

sedentarismo, os animais de tração foram usados nas atividades diárias, como mão 

de obra, bem como em outros ramos. Nas palavras de Mól: 

 

Seja puxando charretes ou como montaria, num tempo em que ainda não 
existiam automóveis ou carregando cargas e movendo arados, os equídeos 
têm longa história de prestação de serviços aos humanos. Em 
contrapartida, costumam receber apenas o suficiente para se manterem 
vivos e trabalharem

58
 

  

Durante o período escravocrata do século XIX, os animais de tração 

impactaram a vida de escravos e até de senhores de engenho, conforme diz Freyre: 
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Cavalo e boi, cabra e mula foram animais que, em nossa formação social, 
concorreram para aliviar tanto o escravo como o homem livre, mas pobre, 
dos seus encargos; e o senhor, de sua exclusiva dependência do trabalho, 
da energia e do leite de escravos

59
. 

  

O fardo sobre animais e escravos só começou a diminuir com o surgimento 

das primeiras máquinas, 

 

Com o começo de generalização do uso da máquina é que verdadeiramente 
principiou a libertação do negro, da escravidão e da servidão; e se tornou 
possível a valorização do animal, por longo tempo explorado entre nós com 
uma crueldade que chegou a impressionar mal os estrangeiros mais 
benevolentes que visitaram o nosso país

60
. 

  

Ainda assim, encontrou resistência devido à produção mecânica a vapor ser 

cara, enquanto a produção por meio de escravos era mais barata, como declara 

Freyre: 

 

produção mecânica a vapor, ainda cara, com a produção por meio do braço 
escravo ou servil, por algum tempo mais barata que a mecânica ou a vapor, 
dada a situação do escravo em áreas tropicais em comparação com a do 
operário em áreas de clima frio e de vida mais cara do que nos trópicos

61
.  

  

No decorrer do capítulo 10, do livro “Sobrados e Mucambos”, Freyre relata 

sobre a indiferença e crueldade do trato com os animais, assim como a sensibilidade 

e sentimento de piedade de uma parte da sociedade devido aos abusos da 

exploração. Logo, se no século XXI o uso de animais como força de trabalho em 

excesso já era vista de uma maneira retrógrada, atualmente, então, essas práticas 

não podem ser vistas de maneira regular. 

 

3.2  As Cinco Liberdades e o Bem-estar Animal 

 

 A concepção de “bem-estar animal” está atrelada ao conhecimento e a 

satisfação de necessidades básicas dos bichos controlados pelo ser humano, 

entendendo necessidades como sofrimento, emoção, saúde, entre outros aspectos. 

Na Inglaterra, em 1964, o livro “Animal Machines”, da jornalista e ativista dos direitos 
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dos animais Ruth Harrison, protagonizou debates acerca da produção animal criada 

para consumo na Grã-Bretanha. A publicação causou enorme repercussão 

mobilizando a sociedade a ponto das denúncias contidas no livro serem levadas ao 

Parlamento inglês62.  

Para averiguar as acusações do livro, foi criado o comitê Brambell e, em 

1965, o relatório do Comitê Brambell trouxe a primeira definição de bem-estar animal 

como um termo para incluir saúde física, mental e comportamental de um animal. 

Além disso, esse comitê foi responsável por uma avaliação do bem-estar animal de 

maneira útil e direta, conhecida como “Cinco Liberdades”, usada como referência 

para várias legislações voltadas para proteção animal63. 

Essa avaliação das Cinco Liberdades utiliza parâmetros em uma escala de 

“muito bom” a “muito pobre” a partir da identificação de situações comprometedoras 

do bem-estar, tais como falta de água e/ou de alimento, medo, doença, isolamento, 

estresse ou ferimentos. Como consequência desses resultados, pode haver baixa 

expectativa de vida, baixa probabilidade de reprodução, alteração no 

desenvolvimento anatômico, lesões corporais e doenças, ou seja, são indicadores 

de baixa qualidade de vida e sofrimento para o animal64.   

Assim, as Cinco Liberdades, para avaliação das necessidades básicas dos 

animais usados nos veículos de tração, dizem respeito à liberdade nutricional, se 

eles estão livres de fome e de sede, uma vez que “podem aumentar em até 2,4 

vezes o seu nível de necessidade de reposição energética, precisando também de 

água de boa qualidade à sua disposição”65. 

À liberdade sanitária, se estão livres de dor, lesões e doenças, muitas vezes 

causadas pela ausência de cuidados dos cascos constantemente em contato com 

superfícies duras do asfalto ou pedras de paralelepípedos, bem como o uso de 

arreios, freios, chicotes e amarras da própria carroça ou charrete também causa 

ferimentos frequentes66. 
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Bem como à liberdade ambiental, se estão livres de desconforto, motivado, 

não raras vezes, pelo calor em excesso, com difícil acesso à água, sem sombra ou 

descanso, além do movimento do trânsito caótico das metrópoles67. 

Há ainda a liberdade psicológica, se estão livres de medo e de estresse, 

tendo em vista o instinto de fuga, é habitual dos equinos se assustarem com 

facilidade e correrem sem destino, no entanto, atrelados a um veículo, com um 

condutor os prendendo com arreios e peias, e em locais onde não podem escapar, 

submetem-se a situações ameaçadoras e estressantes68. 

Por último, tem-se a liberdade comportamental, se estão livres para se 

expressarem com o comportamento natural, o qual é de viver em grupos, interagindo 

com outros cavalos, mas, nos centros urbanos, são mantidos isolados, sem poder 

agir conforme os comportamentos naturais da espécie69. 

Essas referências da avaliação das Cinco Liberdades são os parâmetros 

para que o animal viva em consonância com suas necessidades e livres de 

sofrimentos, podendo variar de “muito bom” a “muito pobre”. Diante disso, é preciso 

analisar se o trabalho desses animais nos centros urbanos segue essas liberdades, 

a fim de constatar bem-estar e ausência de sofrimento. 

 

3.3 Animais de Tração em Natal/RN 

 

Juntamente com caminhões, ônibus, carros, motos e bicicletas, os animais 

nos veículos de tração disputam espaço pelas vias urbanas em meio a todas as 

suas intempéries de temperatura, poluição e barulho. Nesses ambientes, o principal 

trabalho para os VTAs são coleta de entulhos de construções civis, lixo e material 

reciclável70. 

Dessa forma, a partir da análise das cinco liberdades, apresentadas no 

tópico anterior, e da pesquisa de campo realizada na dissertação de Andresa Karla 

Silva Carvalho será estabelecida uma avaliação do bem-estar dos animais em Natal-

RN.  
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Muitos carroceiros, em especial os de Natal-RN, costumam dizer, em 

audiências ou nos pontos de trabalhos, que os equinos são considerados 

“instrumento de trabalho” ou “meio para sustentar a família”, por isso, deveriam ser 

“zelados” 71. No entanto, esse zelo nem sempre é alcançado, pois não raras vezes 

existem casos de maus-tratos, negligência e sobrecarga a esses animais. 

Com relação à liberdade psicológica, é evidente que o uso do chicote 

impede que o animal esteja livre de sentir medo, mas, para grande parte dos 

carroceiros, o uso do chicote é necessário “por ele ser „a chave para dar a 

partida‟”72, logo, a rapidez que o uso do chicote oferece para fazer o animal andar, 

através do medo, é escolhida em detrimento do bem-estar. 

Sobre a liberdade nutricional, Carvalho constatou que havia cuidado e 

preocupação com a alimentação e saúde dos animais. Nas palavras da autora: 

 

A dieta dos animais é bastante diversificada, a critério do dono do animal, 
que também realiza em horários bem variados, a depender principalmente 
da rotina de trabalho que o carroceiro e o animal tem. Apesar da variedade, 
em geral, era frequente servirem "pau de bananeira", que adquiriam em 
terrenos baldios, e que podiam também ser comprados. Os grandes troncos 
eram cortados habilidosamente em pequenos pedaços e dispostos em 
baldes. Essa alimentação incluía, por vezes, ainda farelo de trigo e/ou de 
milho. [...] Ainda podiam ser incluídos um pouco de sal, mel ou melado de 
cana para "dar gosto" à refeição do animal. Esses alimentos mais 
específicos como os farelos de trigo e de milho, a soja e o algodão eram 
comprados em lojas especializadas, as "casas de ração”. No geral, 
somando todos os produtos usados, os carroceiros declaravam gastar em 
torno de 200 a 500 reais por mês com a alimentação, considerando um a 
dois animais

73
.  

  

Isso demonstra, então, que durante o período não destinado ao trabalho, 

pelo menos, havia preocupação com a alimentação dos animais. Além disso, o 

hábito alimentar dos animais também se relaciona com a liberdade comportamental, 

uma vez que muitos carroceiros costumavam levar os animais para pastar à tarde 

e/ou à noite em terrenos baldios, como é da natureza dos equinos, para que estes 

pudessem se alimentar sozinhos com capim: 

A todo momento, ele [o carroceiro Diego] justificava que coletar capim era 
algo corriqueiro, mostrando sua habilidade em caminhar pelo terreno e 
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como escolhia os vegetais mais adequados. Foram pouco mais de trinta 
minutos até ele encher a carroça com gramíneas

74
. 

 

Acerca da liberdade sanitária, muitos carroceiros declararam que os cavalos 

tinham banhos diários, na média de dois por dia, um na saída para a rua e um após 

o retorno, assim como diariamente os arreios do animal eram retirados e verificados, 

a fim de não ferir ou apertar em excesso. Ainda na liberdade sanitária, era comum o 

despejo de gasolina nos cascos do animal, “que, segundo alguns carroceiros, 

enrijece os cascos para evitar o desgaste com o atrito do asfalto” 75. 

A respeito da última liberdade, a ambiental, à noite, é preciso um local 

seguro, pois tem o risco de acontecerem roubos, então, alguns proprietários de 

currais alugam o espaço para abrigo, quando não há quintal na residência do 

carroceiro. Há também aqueles que deixam os animais em terrenos baldios. Pela 

manhã, as dificuldades com relação às altas temperaturas e movimento intenso do 

trânsito continuam.  

Dessa maneira, foi possível perceber que existem algumas preocupações e 

cuidados de um grupo de carroceiros com relação aos animais, principalmente por 

saberem que estes são peça primordial para o trabalho exercido das ruas, mas 

ainda assim, não há acompanhamento ou fiscalização de nenhum órgão 

responsável pelo bem-estar dos animais ou que faça parte da Política Municipal de 

Retirada dos Veículos de Tração Animal – PMRVTA, instituída pela Lei Ordinária nº 

6.677/2017, como a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social 

(SEMTAS), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB e a 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR, para averiguar a regularidade 

dos cuidados aos animais. 

 

3.3.1 Lei municipal nº 6.677/2017 e seus efeitos 

  

Em 31 de maio de 2017, a prefeitura de Natal sancionou a lei ordinária nº 

6.677 que instituiu, no âmbito do município de Natal, a política de retirada dos 

veículos de tração animal (PMRVTA), a fim de disciplinar a circulação de veículos de 
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tração animal, a condução de animais com cargas e o trânsito montado nas vias 

públicas. 

Para tanto, a lei objetiva incluir ações socioprofissionais para os carroceiros 

identificados a partir da Política Municipal de Trabalho, Emprego e Renda; eliminar 

os maus-tratos aos animais que são usados nesses veículos, em conformidade com 

o artigo 225, §1º, inciso VII, da Constituição Federal e o artigo 32, da Lei nº 

9.605/1998; beneficiar a segurança e circulação no trânsito e, por fim, erradicar o 

despejo de resíduos em locais irregulares.  

Tais ações serão operacionalizadas por meio de três programas: o 

Programa de inclusão Sócio Produtiva de Interesse Social do Município de Natal; 

Programa de Educação Ambiental e o Programa de Bem-estar dos Animais. 

O primeiro desses programas será coordenado pela Secretaria Municipal de 

Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), responsável por ações para ingresso dos 

condutores de VTAs no mercado de trabalho, prioritariamente, em atividades que 

envolvam turismo, lazer, saúde, limpeza, educação, reciclagem de resíduos sólidos 

ou programas de assistência social e de trabalho para obtenção de outras fontes de 

renda, bem como é responsável por orientar ou intermediar meios para acessar o 

Programa de Microcrédito Produtivo Orientado no intuito de viabilizar pequenos 

negócios familiares ou encaminhar interessados aos empreendimentos econômicos-

solidários76, conforme disposto no artigo 4º, inciso I, da lei nº6.677/2017. 

No artigo 4º, inciso II, da mesma lei está o segundo programa, acerca da 

educação ambiental, sob coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Urbanismo - SEMURB, abarcando ações para bem-estar dos animais, destinação 

adequada de resíduos e orientação sobre a Lei nº 6.677/207. A SEMURB também 

aplicará sanções administrativas ao condutor do VTA ou do animal que estiver 

transportando mercadorias ou cargas, então, será feita uma advertência escrita ou 

apreensão animal, veículo e carga77. 

O último programa operacional é coordenado pela Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SEMSUR. Esta abrangerá ações para identificação, controle e 

circulação dos animais, destinação dos animais apreendidos e saúde destes que 
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são encaminhados ao curral, local o qual também é obrigação desta secretaria 

prover o funcionamento, como predispõe o artigo 4º, inciso III. 

Nessa senda, a lei municipal, analisada neste tópico, proíbe a permanência 

de animais soltos ou amarrados em vias públicas; assim como a circulação de VTAs; 

a condução de animais com cargas e o trânsito montado em todo o Município do 

Natal, exceto quando os animais estão sendo utilizados por órgãos militares ou 

participando de exposições, eventos cívicos, esportivos, atividades de educação, 

saúde, lazer ou turismo, desde que com autorização do Poder Executivo e sem risco 

de maus-tratos78. Caso alguma dessas proibições seja realizada, caberá infração 

administrativa79. 

No caso de servidor da SEMURB encontrar situações em desconformidade 

com esta Lei, será feita notificação do condutor de animal ou de VTA, lavratura de 

Auto de Infração e Termo de Apreensão, sobre o animal e/ou veículo e carga, 

transporte do animal ao curral, para chipagem – implantação de chip –, vacinação e 

coleta de sangue a fim de identificar doenças, e condução do veículo de tração e 

carga ao depósito municipal. Após esse procedimento caberá defesa ao condutor no 

prazo de 10 dias. 

Nas hipóteses em que maus-tratos são comprovados, por meio de laudo 

médico-veterinário, cabe ao Setor de Fiscalização da SEMURB encaminhar notícia-

crime ao Ministério Público e à Polícia Civil80, além de ser vedada a devolução do 

animal apreendido ao antigo proprietário81. Em concordância com o Código Civil 

brasileiro, a palavra usada para denominar o condutor é “proprietário”, assumindo, 

então, o animal o status de coisa. 

Todas essas disposições entrariam em vigor, de acordo com o artigo 17, na 

data da publicação, com exceção do artigo 5º, inciso I, que entraria em vigor no 

prazo de um ano, com a possibilidade de prorrogar por mais um ano, por meio de 

decreto do prefeito82. Temendo que carroceiros não fossem incluídos no mercado de 

trabalho, em 26 de outubro de 2017, a ex-vereadora Natália Bonavides (PT), propôs 

o Projeto de Lei 252/2017, subscrito pelos vereadores Dinarte Torres (PMB), 
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Raniere Barbosa (Avante) e Divaneide Basílio (PT), com o intuito de alterar o 

parágrafo único, do artigo 17, da Lei nº 6.677/2017, que passaria a ser: “A aplicação 

da proibição disposta no art. 5º desta Lei fica condicionada à efetivação de todos os 

programas contidos no art. 4º desta lei.” 83. 

No entanto, apenas no dia 04 de abril de 2019, os vereadores da Natal/RN 

aprovaram, com uma emenda coletiva, esse Projeto de Lei84, o qual foi vetado 

integralmente pelo Poder Executivo, mas, posteriormente, em 03 de março de 2020, 

a Câmara Municipal derrubou esse veto85. 

Durante esse grande lapso de tempo, de acordo com matéria publicada em 

28 de fevereiro de 2018, pelo jornal Tribuna do Norte, a Lei não teve efeitos 

práticos86. No dia 27 de fevereiro de 2018, houve uma audiência na 28ª Promotoria 

de Justiça de Defesa do Meio Ambiente com carroceiros, representantes da 

Prefeitura de Natal e vereadores para debater o cumprimento da lei. Na ocasião, a 

promotora Rossana Sudário definiu o prazo de 31 de maio de 2018 para 

cumprimento da lei, podendo ser prorrogada por mais um ano.  

Com o propósito de resolver o problema, a prefeitura apresentou a 

alternativa de utilizar bicicletas e não animais, mas tal ação não foi realizada. Outro 

ponto abordado foi da diretora do departamento de desenvolvimento e qualificação 

profissional do SEMTAS, Margareth Pereira Souza, que apontou um “boicote” dos 

carroceiros, tendo em vista que eles não compareceram aos cursos ofertados em 

2017 de corte de cabelo e barbeiro, pintura de tecidos e produção de vassouras. Por 

outro lado, Adriano de Brito, presidente da associação dos Carroceiros de Natal, 

reclama da falta de material para continuidade das atividades aprendidas. 
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Em suma, passados anos, muito além do que previa a Lei nº 6.677/2017, a 

condução de animais com carga e principalmente a circulação de veículos de tração 

animal ainda é uma realidade constante na cidade de Natal/RN. Então, as 

discussões para o prazo de aplicação da normativa não foram frutíferos, uma vez 

que não foram postas em prática ações para resolver o problema ou não tiveram 

aceitação do público-alvo. 
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4. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O FIM DOS MAUS-TRATOS NA 

UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL 

 

Esse capítulo analisará alternativas ao uso de veículos de tração animal, 

com foco na cidade de Natal-RN, tendo em vista o papel de políticas públicas 

efetivas que tragam oportunidades viáveis para os animais em situação de maus-

tratos, bem como para os trabalhadores, os quais muitas vezes vivem em um 

contexto de vulnerabilidade. 

 

4.1 Políticas Públicas para o Uso de Veículos de Tração Animal  

 

Durante os séculos XVIII e XIX, a manutenção da segurança pública, a 

proteção da propriedade privada e das fronteiras eram as principais funções do 

Estado, posteriormente, com o avanço da democracia, outras incumbências e 

responsabilidades surgiram, como a proteção do bem-estar social, encadeadas 

pelos problemas da coletividade. Nesse ínterim, surgem as Políticas Públicas, “com 

o objetivo de dar respostas a demandas específicas da sociedade” 87.  

Atualmente, destacam Tude, Ferro e Santana, que o conceito de Políticas 

Públicas não se restringe às ações de um ente estatal a partir de demandas da 

sociedade, mas abarca “desde a origem até a formação final das Políticas Públicas, 

abordando todos os atores envolvidos para o seu desenvolvimento” 88. Assim, é 

perceptível a participação de novos agentes no processo. 

Para Oswaldo Canela Júnior, Política Pública é a reunião de atividades 

estatais, um conjunto de normas, atos e decisões, envolvendo Poder Legislativo, 

Poder Executivo e Poder Judiciário, respectivamente, para realizar objetivos do 

Estado89. Nesse sentido, Zufelato entende que Políticas Públicas são os 
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mecanismos utilizados para que Estado atinja seus objetivos fundamentais90. 

Percebe-se, dessarte, que não é possível a proibição imediata de carroças sem 

políticas públicas bem elaboradas. 

Diante desses entendimentos, é plausível aferir que, tendo em vista a tutela 

dos animais ser uma obrigação estatal, conforme dispõe o artigo 225, da 

Constituição Federal, quando houver interesses relevantes dos animais envolvidos, 

é preciso implementar políticas públicas91, sem descartar participação popular e de 

iniciativas privadas também. Isso porque em qualquer legislação, como a 

Constituição Federal, não há políticas públicas, há direitos que serão materializados 

por meio dessas políticas92. 

Como alternativa viável, é indicado que os municípios legislem para 

regulamentar o trânsito de VTAs, com registro e licença aos carroceiros, inclusive 

porque, de acordo com Samylla Mól93, carroças sem identificação ou registro são 

agentes de destaque no descarte de entulhos em locais indevidos, uma vez que a 

penalização é difícil. Ou seja, descumprir regras do Código de Trânsito Brasileiro 

acerca de registro e identificação é um pretexto para degradação ambiental devido a 

irregularidades no descarte de resíduos de construção, entulhos e até móveis em 

péssimo estado. 

Ademais, os órgãos de trânsito devem cadastrar os carroceiros, identificar as 

carroças, disponibilizar veterinários gratuitos, ou até mesmo um hospital público, 

com convênios com universidades, além de ter um serviço de resgate de animais de 

grande porte nas vias, para que não haja acidentes94. 
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Ainda é preciso que os carroceiros sejam capacitados para cuidar dos 

animais a fim de seguir o que está tutelado na Constituição Federal, proibindo a 

crueldade, e na Lei de Crimes Ambientais contra os animais95. 

Outra solução viável é, por meio de veículo mecânico, os condutores de 

VTAs permanecerem com as mesmas atividades, mas com automóveis movidos por 

outra força motriz. Nesse sentido, uma alternativa que merece destaque é o projeto 

“Cavalo Elétrico”, desenvolvido pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), com apoio do Município de Guarapuava. Esse projeto visa a substituir 

carroças, charretes e outros carrinhos utilizados pelos catadores, por veículos 

automotores – sem necessidade de carteira de motorista para manobrar – com 

baterias recarregáveis, com estrutura para aguentar até 600 kg, com limite de 

velocidade de 6 km/h96. 

Tal projeto conta com parceria de uma iniciativa privada dedicada “à 

construção de carros para coleta de tração elétrica” 97. Ademais, o empreendimento 

se apoia em três pilares do desenvolvimento sustentável: o econômico, o social e o 

ambiental. 

Com esse mesmo propósito de substituir o uso de VTAs, o projeto Cavalo de 

Lata, desenvolvido inicialmente no Rio Grande do Sul, é composto por uma espécie 

de bicicleta elétrica, com peças já usadas em motocicletas, carga de bateria capaz 

de aguentar por aproximadamente 60 km, com dois bancos, volante, pedais e 

iluminação completa98. 

 No âmbito estadual, é possível desenvolver também políticas públicas 

voltadas para a educação para guarda responsável desses animais que trabalham 

para seus tutores. Isso será facilitado por meio da formalização da vinculação entre 

o tutor e o animal, com a manutenção de um banco de dados e microchipagem para 

registro.  
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Não menos importante também é o incentivo às organizações não 

governamentais responsáveis por abrigar de animais de tração resgatados de 

crimes de crueldade, bem como santuários com essa mesma proposta.  

 

4.2 Projetos de Lei sobre o Tema Maus-tratos e Veículos de Tração Animal 

no Município de Natal/RN 

 

Este tópico tratará, em primeiro lugar, de um Projeto de Lei 106/2021, da 

cidade de Natal/RN, o qual visa a obrigar pessoas que maltratarem animais a 

custear o tratamento deles; e, em segundo lugar, dos Projetos de Lei 32/2022 e 

777/201, os quais igualmente abordam sobra a proibição de estabelecimentos 

comerciais contratarem VTAs para transporte de cargas. 

 

4.2.1 Projeto de Lei 106/2021 sobre maus-tratos 

 

O Projeto de Lei 106/2021 foi proposto na Câmara Municipal de Natal-RN, 

pelo vereador Robson Carvalho (União Brasil), e dispõe sobre quem praticar maus-

tratos aos animais, no município de Natal, ser obrigado a reparar os custos do 

tratamento da vítima. Esse PL faz referência ao artigo 32, da Lei Federal nº 

9.605/1998, o qual trata dos crimes de maus-tratos, esclarecendo que aqueles que 

praticarem esses atos cruéis deverão custear tratamentos veterinários para 

recuperação completa do animal. Além disso, as penalidades de responsabilidade 

civil ou criminal não são isentas diante as penalidades impostas pelo PL.  

No entanto, tal projeto foi vetado integralmente pelo prefeito da cidade, 

mesmo após ele ter sido aprovado na sessão plenária do dia 23 de março de 2022, 

uma vez que buscava legislar sobre matéria de competência da União, encarregada 

de atribuir responsabilidade civil ou criminal ao particular.  

Nessa senda, o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, expõe que 

projetos de lei dispondo sobre direito civil e penal são de iniciativa privativa da 

União, logo, são competência federal. Dessa forma, a matéria tratada no PL 106 não 

se insere na competência legislativa suplementar conforme artigo 30, inciso II, da 

Constituição Federal e, por isso, foi vetado integralmente. 
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4.2.2 Projetos de Lei sobre veículo de tração animal 

 

O Projeto de Lei 32/2022, apresentado dia 16 de fevereiro de 2022, 

novamente de autoria do vereador Robson Carvalho (União Brasil), impõe multa 

administrativa para estabelecimento comercial que utilizar veículos de tração animal 

para transporte de carga, seja ele contratado ou próprio. Para isso, o órgão 

municipal delegado para fiscalizar e proteger o meio ambiente deverá aplicar 

advertência escrita ou, em caso de reincidência, multa administrativa no valor de três 

salários mínimos, sendo legítima a ampla defesa no curso do processo 

administrativo. 

Os recursos provenientes dessas sanções serão destinados às políticas 

públicas de proteção animal. Para garantir publicidade e lisura no processo, o Poder 

Executivo elaborará relatório anual, divulgado no Portal da Transparência Municipal 

de Natal, com quantitativo de multas anuais aplicadas, o valor e a destinação delas. 

Esse Projeto de Lei tem como justificativa corroborar com os propósitos da 

Lei nº 6.677/2017, a qual, embora já em vigor, ainda não foi capaz de impedir a 

continuidade de VTAs na cidade de Natal/RN. 

Após passar pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final (CLJR), 

cuja relatoria foi da Vereadora Nina Souza (PDT), foram encontradas duas leis com 

matérias similares a do PL analisado. Por esse motivo, a relatoria da CLJR restringiu 

o aspecto formal do PL, votando pela contrariedade à admissibilidade dele diante da 

prejudicialidade, fundamentada nos artigos 59, inciso VI do Regimento interno da 

Câmara Municipal: 

 

Art. 59 No desenvolvimento de suas funções, os relatores e as Comissões 
obedecerão às seguintes normas; 
VI - a Comissão, tomando conhecimento de proposição idêntica a outra, 
proporá ao Presidente da Câmara sua anexação ou a declaração de sua 
prejudicialidade. 

 

E no artigo 166, I desse mesmo regimento: 

 

Art. 166 O Presidente considerará prejudicada a proposição que:  



45 
 

I - seja idêntica a outra já aprovada ou cuja matéria haja sido regulamentada 

pela Câmara Municipal por qualquer outro meio
99

. 

Desse modo, os vereadores componentes da CLJR seguiram o voto da 

relatora no sentido de prejudicialidade do PL. Atualmente, o PL 36/2022 foi 

encaminhado ao gabinete da Presidência. 

Outro Projeto de Lei já havia sido apresentado à Câmara de Vereadores a 

respeito dessa mesma matéria em 24 de novembro de 2021. O PL nº 777/2021 

dispôs acerca da “proibição de contratação de veículos de tração animal para fins 

diversos no âmbito do Município de Natal, e dá outras providências” 100, faz menção 

aos incisos I e II, do artigo 5º da Lei nº 6.677/2017, ao artigo 204, da Lei nº 

5.132/1999 – dispõe sobre alterações na Lei nº 4.041/1991, que trata das 

atribuições do Município de Natal e aprova as normas de promoção, proteção 

e recuperação da Saúde e dá outras providências – e à Lei nº 4.100/1992 – 

institui o Código de Meio Ambiente de Natal/RN. 

Os valores adquiridos nas penalidades também serão destinados para 

associações de cuidados animais, cuja utilidade pública seja reconhecida por lei. A 

fiscalização será de responsabilidade da SEMSUR e revoga todas as disposições 

em contrário. 

No entanto, esse PL 777/2021 quando passou pela Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final também foi desaprovado, neste caso, o motivo foi 

desacordo com o artigo 22, da Constituição Federal: 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 
aeronáutico, espacial e do trabalho 

 

Tendo em vista que a contratação de VTAs é uma contratação entre 

particulares, esta seria uma matéria de interesse da União, pois interfere nas 

relações do Direito Civil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Seres humanos e animais estão relacionados nos mais diversos contextos da 

história da humanidade, como companhia, alimento, mão de obra, vestuário, por 

isso, eles foram capturados, domesticados e criados, no entanto, muitas vezes, 

esses comportamentos excederam os limites da natureza, resultando em exploração 

do meio ambiente no geral.  

Com o passar dos anos, o resultado ambiental se revelou com grandes 

problemáticas contemporâneas: espécies em extinção, crise hídrica, aquecimento 

global e poluição. Por outro lado, fez surgir um movimento de reflexão e busca pela 

cessação ou diminuição de danos ambientais, pensando não só nos seres humanos, 

mas também em outras espécies e outras formas de vida. 

Dessa maneira, o antropocentrismo, com o homem no centro do mundo, visão 

entendida como a única possível durante muitos séculos, cada vez mais foi 

concorrendo com outras concepções. Ganhou destaque, então, o biocentrismo, 

dimensão ecológica que valoriza a existência dos demais seres vivos, 

independentemente do ser humano.  

Nesse contexto, o Direito Animal ganha notoriedade e se consolida enquanto 

ciência, fundamentada nos conceitos de dignidade animal, crueldade e senciência, a 

capacidade de sentir sensações e sentimentos de forma consciente.  

Tal área de estudo contou com as pesquisas de três teóricos importantes 

para se alcançar o entendimento tido atualmente. Peter Singer traz que os animais 

são seres sencientes, por isso, tem a capacidade de sofrer, o que seria uma 

característica vital para conceder direito igual entre os seres vivos. Tom Regan, por 

sua vez, defendeu o abolicionismo, uma vez que os animais são sujeitos de uma 

vida; Gary Francione, por outro lado aborda o bem-estarismo, o qual permite o uso 

de animais em prol de benefício humano e de outros animais, desde que haja 

humanidade nesse uso.  

Como as produções legislativas são fruto do desenvolvimento das sociedades 

e das concepções jurídicas que pairam no momento, é possível perceber marcas do 

biocentrismo no conceito jurídico de crueldade na maior norma nacional do Brasil, a 

Constituição Federal de 1988, no artigo 225, parágrafo primeiro, inciso VII. Além 

disso, julgados do Supremo Tribunal Federal seguem esse mesmo entendimento, 
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por exemplo, no Recurso Extraordinário da farra do boi, na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade das rinhas de galo e da vaquejada. No plano normativo 

infraconstitucional, o biocentrismo aparece na Lei nº 9.605/1998, a Lei de Crimes 

Ambientais, a qual criminaliza a prática de maus-tratos aos animais. 

A proteção animal está presente em legislações por todo o mundo: na 

Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e 

Flora Silvestre (CITES), na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, na 

Convenção de Bonn sobre a Conservação de Espécies Migratórias Pertencentes à 

Fauna Selvagem ou no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais “Protocolo de São 

Salvador”. Portanto, é visível que animais enquanto sujeitos de direitos e dignidade 

própria é uma realidade.  

Então, diante desses entendimentos, questiona-se: é viável que o tratamento 

dado aos animais de tração usados em veículos nos centros urbanos continue com 

casos de maus-tratos? Quais consequências do trabalho urbano na vida deles? 

A Lei de Crimes Ambientais, desde 1998, já impõe sanções penais e 

administrativas às condutas lesivas ao meio ambiente, protegendo a dignidade 

animal. Mas, para além disso, o uso de veículos de tração (VTAs) animal traz 

implicações no trânsito das cidades, composto por motoristas, pedestres e animais.  

No que se refere ao Código de Trânsito Brasileiro, há regras de circulação 

para esse tipo de veículo nas vias públicas. Para isso, cabe ao município, por meio 

do poder de polícia, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, 

de pedestres e de animais, com registro e licenciamento de veículos e fiscalização e, 

autuação e penalidades aos condutores. E, por óbvio, essas regras se aplicam aos 

VTAs que não podem comprometer a segurança nem a fluidez do trânsito. 

Embora seja evidente a necessidade de políticas públicas voltadas para os 

animais de tração, serviço feito principalmente por equinos, ainda existe muita 

resistência dos condutores de carroças. Isso se deve, entre outros fatores, ao 

histórico de serventia dos equinos na sociedade brasileira. 

Nos tempos do Brasil Colônia, a opção existente para o transporte de cargas 

era o animal, mas, atualmente, é preciso rever essa permanência, uma vez que já 

existem máquinas e motores, e se atentar às sequelas na vida dos animais, os quais 
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têm necessidades comportamental, nutricional, ambiental, psicológica e sanitária, 

para gozar das “Cinco Liberdades” avaliadoras do bem-estar animal. 

Ainda assim, muitas famílias são sustentadas pela renda da exploração dos 

animais, pois não têm outra fonte de renda. Muitas vezes esses carroceiros 

começam ainda crianças a conduzir carroças, não são alfabetizados, não têm 

conhecimento para fazer outra atividade e serem inseridos no mercado de trabalho 

formal. 

Na tentativa de mudar essa situação, foi criada, em Natal/RN, a Lei municipal 

nº 6.677/2017, instituindo a política de retirada dos veículos de tração animal 

(PMRVTA), a fim de disciplinar a circulação de veículos de tração animal, a 

condução de animais com cargas e o trânsito montado nas vias públicas. Na teoria, 

essa norma resolveria a questão dos trabalhadores, tendo em vista as ações 

socioprofissionais a partir da Política Municipal de Trabalho, Emprego e Renda; bem 

como o problema dos maus-tratos aos animais, com lavraturas de Auto de Infração e 

Termo de Apreensão e posterior proibição das carroças; beneficiaria o trânsito e 

erradicaria o despejo irregular de resíduos. 

Porém, a aplicação da normativa não ocorreu como planejada. Alguns 

vereadores temeram que os carroceiros perdessem suas atividades laborais com a 

proibição das carroças e propuseram um Projeto de Lei alterando o período para 

essa proibição, ficando condicionada a realização das ações socioprofissionais, as 

quais, infelizmente, não tiveram adesão pelo público-alvo. Assim, é possível 

perceber que a Lei nº 6.677/2017 não obteve resultados concretos até os dias atuais 

porque ainda existem carroças transitando pela cidade diariamente. 

Com efeito, não basta que a lei seja criada, é imprescindível que ela seja 

posta em prática. Para isso, é impreterível aplicação de políticas públicas 

empenhadas em atingir os objetivos de abolir os maus-tratos em animais que são 

usados em VTAs e de inserir os carroceiros em atividades laborais a fim de que 

continuem a sustentar suas famílias, preferencialmente em serviços na vertente da 

preservação ambiental, não mais com despejo de entulhos em lugares inadequados. 

Caso não seja razoável a proibição imediata de carroças nos centros 

urbanos, há de se promover registro e emplacamento delas; capacitação para cuidar 

dos animais; apresentação de atestado veterinário comprovando aptidão para o 
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trabalho; cadastro dos animais com esse atestado; microchipagem; readequação da 

mão de obra com oferta de cursos profissionalizantes.  

Há ainda como manter o mesmo labor feito nas carroças, no entanto, com 

outra força motriz. O projeto Cavalo Elétrico, por exemplo, utiliza de uma espécie de 

bicicleta elétrica movida por bateria, uma maneira de desenvolvimento sustentável, 

associando desenvolvimento econômico, social e ambiental. Ademais, Projetos de 

Lei foram criados para abarcar a temática dos maus-tratos e dos VTAs.  

Portanto, limite jurídico para o uso desse tipo de veículo é fundamental para 

pôr fim aos maus-tratos, conforme artigo 225, parágrafo 1º, inciso VII, da 

Constituição Federal, para asseverar o direito constitucional, disposto no artigo 225, 

da CF/88, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, para criminalização da 

crueldade pela Lei nº 9.605/1998 e para exigências na condução de veículos em 

vias públicas, previsto no CTB. 

Em suma, na impossibilidade de proibir imediatamente VTAs, admite-se que 

os municípios regulamentem, nos moldes do CTB, esses veículos, tendo em vista o 

bem-estar animal e a continuidade pacífica no trânsito. Essa atribuição deve ser 

inserida na agenda política do Poder Executivo e no Poder Legislativo para 

imposição efetiva de leis. Assim, o Poder Público deve fiscalizar carroceiros os quais 

mantiverem suas atividades com uso de animais com propósito de garantir respeito 

às necessidades de alimentação, descanso, acompanhamento veterinário e evitar 

sofrimento animal.  

Então, é imperiosa ação do Estado no cumprimento constitucional de 

vedação à crueldade por meio de campanhas educativas e conscientizadoras para a 

população internalizar valores e sensibilidade em relação aos animais. Dessa forma, 

com atuação constante do Poder Público, os preceitos constitucionais do artigo 225 

serão realmente alcançados.  
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