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RESUMO 

 

 

As tecnologias e as novas ciências alteraram radicalmente a natureza social do homem. Seu 

conhecimento acumulado e sua intensa criatividade o levaram a inventar desenvolvidas 

máquinas, seu racionalismo revelou-lhe intrincados enigmas e sua autoconsciência lhe 

atribuiu direitos. Ocorre que, não obstante o desenvolvimento da espécie, o homem continua 

utilizando o animal de trabalho como um escravo eterno, a praticar contra ele inumeráveis 

desumanidades. Acaso esse tratamento não seria uma conduta antagônica à condição de “ser 

humano”? Este trabalho pretende analisar a incoerência existente entre os Direitos Humanos, 

como atributos caracterizadores do indivíduo racional, e as crueldades praticadas contra um 

animal de trabalho. Os maus-tratos impostos a esse animal, principalmente ante o status em 

que se encontra a humanidade, poderiam ser considerados condutas “humanas”?  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos; Direitos Fundamentais; Animal de trabalho; 

Bioética; Tração animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The technologies and the new sciences have changed radically the social nature of man. His 

accumulated knowledge and his intense creativity have led him to invent developed machines, 

his rationalism has reveled him the intricate puzzles and his self awareness has given him 

rights. It turns out that, in spite of the development of species, the man still uses the animal to 

work as a slave forever, practicing against him a huge brutalities. Are there any chance of this 

treatment not be antagonistic to conduct human beings? This project intends to analyze the 

existing inconsistency between fundamental rights as attributes that characterize the rational 

individual, and the cruelties practised against an working animal. The mistreatment imposed 

on this animal, especially before the status of the humanity, could be considered “human” 

behaviors? 

 

KEY-WORDS: Human Rights, Rights Basic, Working Animal, Bioethic, Animal traction. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Por mais completas ou complexas que tenham sido as pesquisas em torno da vida na 

Terra, até hoje, não se tem notícias de uma espécie mais desenvolvida intelectualmente que a 

humana. Pelo que se sabe, o homem é o único exemplo de ser vivo que, por intermédio do 

raciocínio, consegue atingir adaptabilidade, alteração do meio em que vive e desenvolvimento 

pessoal. Por possuir a capacidade de pensar, a espécie não precisou do uso da força, como os 

outros animais, para dominar o território ocupado, fez isso por meio da razão. Seu jeito de se 

ver no mundo, sua forma de se organizar, individual e socialmente, são fatores que o diferem 

das outras criaturas que habitam ou que habitaram o Planeta. 

Entretanto, não se pode dizer que tudo no Ser Humano é prova de capacidade 

intelectual ou de evolução; em certos momentos, suas atitudes regridem à brutalidade dos 

irracionais, o que comprova a existência de um tronco comum entre ele e os bichos. Essas 

suas atitudes destemperadas e grotescas sempre causam um dano: ao meio em que ele vive, a 

si mesmo ou a seus semelhantes. O mais grave é que, não obstante a consciência do potencial 

prejuízo, que pode ser físico ou psicológico, o indivíduo antrópico está constantemente à beira 

de um desequilíbrio ético ou moral.  

Está assente, há milhares de anos, que a natureza pensante do homem domina as 

demais formas de vida, elevando-o a uma espécie de superpotência nas intrincadas inter-

relações dentro do bioma terrestre. Mas, ao mesmo tempo, esse traço distintivo o condiciona a 

estar constantemente buscando atender a um interesse pessoal, por mais simples que seja. 

Dessa busca infrene, nasce o egoísmo; e ele passa a achar que sempre tem de levar vantagem 

em tudo. Paradoxalmente, a grande verdade é que esse apanágio, até hoje, tem sido o atributo 

que salvou o homem do extermínio. 

É interessante observar que essa mente irrequieta não se contenta nem mesmo com a 

imensidão do seu habitat natural, quer alargar suas fronteiras, vive perscrutando o universo 

em busca de mundos propícios à sua ocupação. Quem vê um homem olhando as estrelas se 

engana ao pensar que ele está sentindo saudade do lugar de onde veio um dia, isso é tão 

somente a ânsia por conquistar espaço. Esse ser se apresenta como uma espécie de vida 

anormal, se comparada às outras. Enquanto os demais organismos vivos estão confinados às 

ordens do instinto, o Ser Humano evolui, dia após dia, lapidado pelo conhecimento ou — 

quem sabe? — atendendo a um comando superior. Está visto que esse ser requer um 

tratamento diferenciado daquele que a natureza reservou aos demais indivíduos. Tais 
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características, no entanto, não o fazem melhor nem pior que seus parceiros de ecossistemas; 

até o que se conhece racionalmente, ele é apenas um animal diferente, nada mais. 

Os animais não humanos também possuem seus jaezes. Todas as formas de vida, por 

mais elementares que sejam, desfrutam de uma idiossincrasia, uma natureza comum apenas à 

espécie ou grupo. O problema é que, até hoje, nenhum atributo dos irracionais teve o poder de 

colocar o ser a salvo do homem. A racionalidade impera, tanto no mundo orgânico quanto no 

mundo inorgânico, numa supremacia que, até então, tem balizado o espaço da Terra como o 

espaço do Homem. Nesse domínio não isonômico com as outras espécies, o máximo que os 

outros animais conseguem é uma classificação quanto a seu grau de utilidade. 

Mas, e o animal doméstico, que lugar ocupa na relação com esse ser inteligente? A 

questão que se coloca é a vulnerabilidade desse animal, porque ele não constitui uma espécie, 

é uma invenção da própria racionalidade. Animal doméstico é denominação advinda da forma 

como o ser foi viver ao lado do homem: por meio de um processo chamado amansamento ou 

“doma”. Esse processo o subjugou, tirando-lhe as principais características silvestres. 

Corrompido e drasticamente alterado, passou a ter um valor econômico ou sentimental, 

ganhou um lar, onde, na maioria das vezes, o alimento lhe é garantido sem muito esforço. Em 

troca, abdicou-se de sua própria vida. 

É importante ressaltar que, dependendo da espécie domesticada, a mudança de 

habitat trouxe conforto; mas, predominantemente, a relação é bastante desproporcional, com 

incalculáveis vantagens para o homem. Esse é o caso do animal de serviço. É dessa 

convivência desigual que nascem as injustiças. Se o animal doméstico, latu sensu, sempre foi 

considerado parte de um patrimônio privado, tendo, na maioria dos casos, até um valor de 

mercado, o animal de serviço parece ser visto pelo homem como uma máquina, destituída, 

inclusive, do sentimento de dor.  

Este trabalho tem como escopo a análise do antagonismo existente na aplicação dos 

direitos humanos às relações do homem com esse animal, o animal de trabalho. É direito do 

ser racional tratar o irracional sem nenhuma compaixão ou decência? O fato de ser detentor de 

direitos torna o homem uma criatura superior às outras espécies, a ponto de se tornar “dono” e 

senhor de outras vidas além da sua? O desafio, aqui, é sondar essa relação, considerando os 

direitos humanos uma “via de mão dupla”. Porque esses direitos são algo tão nobre, que 

exigem do ser contemplado uma insígnia inconfundível: uma índole humana.  

Para desenvolver a presente tarefa, o contexto englobará o animal doméstico de 

forma genérica; mas o discurso estará voltado basicamente para o animal de carga. O marco 

teórico da pesquisa terá um viés kantiano, mas não se descuidará de um Benthan e de um 
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Peter Singer. Entretanto, o fio condutor será a obrigação de respeito imposta ao Ser Humano, 

por se tratar do único ser racional, até então conhecido, no trato com o Meio Ambiente, em 

geral. Nesse caso, o escopo será a defesa do animal de trabalho pela dignidade da pessoa 

humana. Porque esse norte temático reconhecerá a potencialidade humana frente às outras 

espécies — apenas pelo critério da racionalidade, que rotula o homem como único ser de 

direitos —; mas, exatamente em decorrência disso, imporá obrigações a esse ser racional, uma 

dessas obrigações será o dever de respeito pelas outras criaturas.  

Do início ao fim desta empreitada discursiva, contam-se treze capítulos e três anexos: 

todas essas partes estão voltadas, direta ou indiretamente, à análise da condição do animal de 

trabalho ao longo dos tempos. A escolha pelo tema se deve à injustiça em que sempre viveu 

esse animal ao lado do homem. Não é difícil nem impróprio compará-lo ao escravo que, até o 

final do século XIX, no Brasil, também experimentou a fúria do dominador humano. A 

crueldade contra os animais trabalhadores, traduzida nos abusos e nos maus-tratos, como 

define toda a legislação brasileira afeta ao assunto, é também explícita, também desumana e, 

também, quase sempre pública. 

A estrutura do texto apresentará, em primeiro plano, a evolução dos direitos 

fundamentais ao longo da história humana. Depois, o estudo estará voltado para o chamado 

“Meio Ambiente” como um bem de todos, inclusive dos animais não humanos. Serão 

analisados temas como sustentabilidade, fatores contrários à erradicação da tração animal e 

soluções possíveis para os problemas advindos dessa erradicação. O estudo envolverá a 

legislação acerca do tema discutido, a análise da doutrina e da jurisprudência e a importância 

da intervenção do Direito Penal no enfrentamento das condutas ilícitas cometidas pelo 

homem, no convívio com o animal de trabalho. 

Com relação ao método empregado na pesquisa, esse será dedutivo, desenvolvido 

por pesquisas eletrônicas às fontes normativas e à bibliografia selecionada. O procedimento 

será preponderantemente hermenêutico, lastreado na interpretação da norma jurídica. Haverá 

uma apreciação pormenorizada da legislação nacional, com traços comparativos com o 

Direito alienígena, além de uma sondagem à eficiência do Direito Penal, sobretudo, no que 

diz respeito à punição dos autores de crueldades contra o animal de trabalho. 

Impende destacar que a falta de doutrina específica com relação ao tema abordado, 

fará sobejar uma análise criteriosa ao texto legal, além de um maior número de inferências e 

intervenções no discurso. Esse modelo de dissertação tem sido desenvolvido por estudiosos 

ligados às principais universidades do mundo, atendendo às especificidades de temas 

modernos, ainda não enfrentados pelos principais doutrinadores. Não obstante tal fato, o 
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trabalho priorizará o pensamento de renomados autores do Direito, seja acerca de um dos 

diferentes ramos, seja na confluência desses com o Direito Ambiental. É assim que se 

construirá a doutrina.  

Nessa digressão, o foco estará voltado para três tipos de animais de serviço: o animal 

de tiro, o animal de carga e o animal de corrida. Todavia, é preciso fazer referência à sutileza 

como é tratado o tema “direito” ao longo de toda a pesquisa. A questão trazida a lume não 

discute se o animal não humano tem ou não direitos, porque a espinha dorsal do discurso é o 

antagonismo entre a pretensa superioridade do homem e a crueldade praticada por ele contra 

os outros animais. Ao final, apresentar-se-á um projeto de lei federal tendente a abolir a tração 

animal em todos os centros urbanos do país. Eis o desiderato.  
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2 OS DIREITOS HUMANOS NA HISTÓRIA DA HUMANIDADE 

 

 

Parece salutar, aqui, tecer um comentário, ainda que breve, sobre a relação do tema 

em epígrafe com os objetivos do presente trabalho. Como a grande questão suscitada é o 

confronto entre a garantia de direitos e o tratamento cruel dispensado ao animal de serviço, 

melhor é conhecer esses direitos e a história de sua positivação. Neste item se indaga o 

seguinte: Por que é antagônico defender direitos humanos e, ao mesmo tempo, praticar atos de 

crueldade e maus-tratos a um animal, especialmente, um animal trabalhador? 

Então, torna-se necessária uma viagem pela História da Humanidade, em busca de 

informações sobre a maneira como os direitos humanos foram sendo positivados, até atingir o 

status atual. O interesse, aqui, é mostrar o quanto o homem se tornou digno desses direitos, 

por enfrentar a luta em prol deles. Pela ambição deste discurso, é também de suma 

importância que se cogite por que a denominação “direitos fundamentais”, “direitos 

humanos” e outras nomenclaturas.  

Impende destacar, já neste início de exposição ao tema, que, não obstante a 

multiplicidade dessas terminologias, na visão do presente engenho, só deveria merecer certos 

direitos um indivíduo verdadeiramente humano. E, com relação à grande “confusão” ou 

“hiperonímia”, parodiando José Adércio Leite Sampaio (2004, p. 07), a justificativa são as 

formas de luta dos mais diversos povos que habitam a Terra, cultivando as mais diferentes 

culturas e saberes. Também influencia a nomenclatura a visão em que se coloca o termo ou o 

interesse axiológico (ou filosófico) que se queira empregar ao assunto. 

Todavia, sejam tratados como “liberdades públicas” ou “liberdades individuais”, 

“direitos fundamentais” (grundrechte, na Alemanha), “direitos naturais” ou qualquer outra 

expressão, pretende-se, aqui, tratar de atributos que rasguem todas as fronteiras nacionais, 

como valores imaculáveis por qualquer sentimento de segregação ou egoísmo: chamar-se-á 

essa prerrogativa do “Homem” tão somente e tão simplesmente de “Direitos Humanos”, 

porque do homem de todo tempo e lugar. 

Evocando-se uma nota persuasiva, não custa lembrar que a designação “Direitos 

Humanos” dá nome a uma série de prerrogativas inerentes a todo e qualquer indivíduo da 

espécie antrópica. Pelo teor da Declaração celebrada em Paris
1
, na França, em 10 de 

dezembro de 1948, o indigitado rol de direitos faz parte da própria natureza humana. Ou seja, 

ninguém deveria ter necessidade de lutar por eles, bastaria nascer com vida.  

                                                           
1
 Referência à Declaração Universal dos Direitos Humanos. 



26 

 

O problema é que a força do poder econômico, do egoísmo, dos fatores culturais e 

religiosos — além da estupidez proveniente de alguns outros comportamentos humanos, 

como o racismo — acaba levando alguns indivíduos a se acharem superiores aos outros. São 

pessoas que não conhecem o que é respeito, não entendem o que é paz social e nem se 

consideram participantes de uma coletividade.  

Não é difícil notar que praticamente todas as ações danosas aos ecossistemas da 

Terra estão quase sempre relacionadas a esses perfis humanos. Quem degrada o “meio 

ambiente” em busca de um desenvolvimento econômico, sem nenhum compromisso com a 

sustentabilidade, parece querer fazer desse bem algo só seu. Assim também se poderia 

argumentar com relação à forma como, geralmente, é tratado o animal de trabalho. Mas, 

silogisticamente, se todos têm direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado e, se o 

bem-estar do animal é ponto de equilíbrio ambiental, sendo esse equilíbrio, ao mesmo tempo, 

um direito de todos e um dever do Estado e de toda a coletividade, então a prática de 

tratamentos cruéis a um animal fere o direito de todos. E é nesse ponto que se esbarra em um 

dos mais possantes empecilhos: a propriedade privada.  

Nesse diapasão, forçoso é incluir ao fio condutor, que é ponto nevrálgico da presente 

discussão, esse novo contexto. Assim, poder-se-ia considerar que os Direitos Humanos não 

nasceram em 1948; é como se a Carta da ONU os tivesse relembrado ou, no máximo, 

instituído. Esse pensamento se apoia na lógica de que, nos longínquos da história da 

humanidade, os homens já foram iguais em direitos. Porém, nesse raciocínio, é imperioso 

refletir sobre a causa da mudança. Se foi assim em um passado remoto e a ordem se 

estabeleceu, naturalmente, por milênios, o que levou o paradigma a mudar?  

A razão só encontra uma resposta: o sentimento de pertença. Esse é o pensamento de 

diversos doutrinadores brasileiros, dentre eles, José Afonso da Silva (2006). Com a invenção 

da propriedade privada, o proprietário passou a dominar tudo e todos que se relacionassem de 

maneira subserviente com ela. Não custa lembrar, aqui, a questão negreira e, até hoje, o 

animal de carga. 

Deve ter nascido aí o caos total descrito por Thomas Hobbes. Veio, depois, o 

contrato social e, por fim, o Estado. Mas, por que “o Leviatã” de Hobbes não foi capaz de 

defender os direitos dos homens, fossem esses direitos individuais ou coletivos? Não era 

depositário para aqueles que lhe outorgaram o poder? A explicação é simples: quase da 

mesma forma que hoje, esse monstro já possuía suas pretensões àquela época
2
.  

                                                           
2
Alusão feita à obra O Leviatã, de Thomas Hobbes. Nesse livro, o autor descreve a evolução do homem em 

termos sociológicos, apresentado o contrato social e a criação do Estado.  
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É claro que a partir de sua gênese, a figura lendária só fez evoluir-se, até perder 

completamente sua mitologia. Mas sempre esteve em lida com uma vontade enorme de 

também dominar. A primeira ação foi produzir riquezas; depois, conquistar influências 

externas. Tudo isso à custa do sacrifício de uma sociedade, especialmente da parte menos 

favorecida. Foi assim — e por isso — que surgiram as Cartas e Declarações de direitos na 

história da humanidade, uma espécie de precursoras das atuais constituições sociais. 

 

2.1 Sequência da positivação dos direitos 
 

 

Em obra de relevo inegável, a professora Beatriz Souza Costa (2012, p. 15) dedica 

um capítulo inteiro ao tema “Direitos Fundamentais”. Segundo a autora, não há hierarquia 

entre esses direitos, não importando o momento em que eles surgiram ou foram efetivados. 

Em estratégia magistral de persuasão, a constitucionalista cita Norberto Bobbio, num trecho 

em que esse autor discute a ineficiência do direito à liberdade frente à ausência de outros 

direitos fundamentais. A professora Beatriz seleciona um excerto em que o “Mestre da 

Liberdade” — como dizia o presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi —, responde a Konrad 

Hesse acerca do embate entre o Liberalismo, “que prioriza os direitos de liberdade”, e o 

Socialismo, “que antepõe os direitos sociais”.  

Nas três últimas linhas da indigitada citação, Bobbio comprova por que é um dos 

mais consagrados estudiosos do tema em toda a história desses direitos. Para o autor italiano, 

“O indivíduo instruído é mais livre do que o inculto; um indivíduo que tem um trabalho é 

mais livre do que um desempregado; um homem são é mais livre do que um enfermo” 

(BOBBIO, 2000, p. 508). 

Quanto aos registros da luta pelos Direitos Humanos, é provável que todo texto em 

torno desse tema mencione os documentos ingleses como prefácio da discussão. Mas é bom 

esclarecer que, naqueles tempos difíceis, esses direitos não eram reclamados para todas as 

camadas sociais britânicas. A própria Magna Carta, assinada em 1215, mas só tornada 

definitiva em 1225, representava apenas os anseios de uma elite. Essa Carta, embora já 

contivesse o gérmen das constituições modernas, não possuía tais características.  

Vieram, depois, outros atos, como a Petition of Rights
3
, em 1628; o Habeas Corpus 

Amendment Act
4
, em 1679; e o Bill of Rights

5
, em 1688. Nenhum deles, porém, tinha a 

                                                           
3
 Petição de direitos. 

4
 Ato de emenda do Habeas Corpus. 

5
 Relação de direitos. 
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natureza das declarações posteriores. Mas inauguraram aquilo que passou, depois, a ser 

chamado de “direitos de primeira geração”. Tais direitos se interessam pela vida do homem, 

por sua liberdade e seu patrimônio. É fácil entender a inclusão desse último direito, o direito 

de propriedade, por ser ele o maior responsável pela garantia dos anteriores. 

De acordo com o que se lê em José Afonso da Silva (2006, p. 153), as petições 

populares só atingiram o status moderno com a Declaração de Direitos do Bom Povo de 

Virgínia, de 12 de janeiro de 1776, a chamada “Declaração de Virgínia”. Essa declaração, 

nascida, portanto, em uma das treze colônias inglesas na América, tornou-se fonte de 

inspiração para a Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 4 de julho de 1776. 

Os dois documentos foram estruturados com base nas teorias de Locke, Rousseau e 

Montesquieu. Tais ideias estavam representadas nos escritos de Jefferson e Adams e foram 

“postas em prática” por James Madisom, George Manson e tantos outros.  

Na década seguinte às primeiras declarações americanas, em 17 de setembro de 

1787, na Convenção de Filadélfia, aprovou-se a Constituição que transformava as colônias 

inglesas em um Estado Federado. O mais interessante é que, inicialmente, essa Carta Política 

não continha uma declaração de direitos. Ocorre que algumas colônias só concordaram em 

aderir ao pacto com o acréscimo ao texto original de uma carta de direitos fundamentais do 

homem. O acordo deu origem às dez primeiras Emendas à Constituição de Filadélfia.  

Depois disso, surgiram outras Declarações e Cartas Políticas pelo mundo afora. 

Apenas a título de ilustração, citam-se três dos mais importantes exemplos para a história da 

humanidade: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, editada pela Assembleia 

Constituinte francesa, em 1789; a Constituição do México, de 1917; e a Constituição alemã, 

de Weimar, de 1919. Não custa, no entanto, lembrar que houve muitas outras formas de 

manifestações em prol dos direitos do homem, prova de que o mundo evoluía numa marcha 

irreversível, a caminho de uma positivação de direitos de caráter universal; como, de fato, 

veio mais tarde. 

Conforme fica evidente, as declarações e outros manifestos que antecederam a 

Declaração de 1948 formam um número considerável. Mas, por não ser objeto do presente 

trabalho esmiuçar essa lista, apresenta-se, aqui, apenas uma amostra. Impende acentuar, 

porém, que os textos desses documentos são verdadeiras dádivas à democracia. Dentre seus 

mais nobres ideais, está a garantia dos direitos à vida, à liberdade e à felicidade. Vê-se, 

portanto, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, não inaugurou a 

matéria, apenas deu ao tema um viés mais generalizado, um caráter mais universal. 
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Mas não se pode negar que a história da luta pelos direitos naturais do homem ganha 

maior significado com a Carta de 1948. A maior prova da lógica desse argumento é a primeira 

parte do seu Artigo I. A referida norma atesta que “Todas as pessoas nascem livres e iguais 

em dignidade e direitos”. Parece salutar, aqui, arguir sobre o que altera essa ordem. Se as 

pessoas nascem iguais, por que não se desenvolvem igualmente? E, num voo de 

intertextualidade, pode-se afirmar que essa é, também, a causa de o animal doméstico perder 

seu direito à própria vida. As desigualdades proporcionadas pela perspicácia do homem fazem 

com que algumas pessoas se sobreponham a outras, ou transformem a espécie humana em 

dominadora das demais. 

É fácil notar que os absurdos que vêm depois da Declaração são mesmo um grande 

contrassenso. Por que é preciso lutar por esses direitos, se eles já são inatos ao ser? Fica difícil 

explicar a barbárie das guerras por domínio político ou por mercado, a miséria da fome e a 

desgraça da escravidão. E, enfim, a desumanidade que descaracteriza um homem a tratar um 

animal em serviço com tanta crueldade.  

Em que são transformados esses tais direitos, dos quais já se nasce detentor? 

Encontrar condições favoráveis para que o animal de carga seja libertado, pelo menos dos 

centros urbanos, não seria contribuir para o equilíbrio ecológico de que fala a Constituição 

Federal? E não se trata, aqui, de destacar o valor do animal — que, por sinal, é inegável —, 

trata-se, no caso, de elevar o homem ao patamar em que só se encontram os racionais. 

Podendo decidir até mesmo sobre a eficácia de uma forma de defesa para os seres 

hipossuficientes. 

 

2.1.1 As três primeiras gerações de direitos 

 

Outro ponto que também precisa ficar bem elucidado nessa análise é a denominação 

“gerações de direitos”. Atribui-se a Karel Vasak
6
, jurista tcheco-francês, o posto de 

idealizador da expressão “gerações de direitos do homem”. Em 1979, inspirado nos ideais da 

Revolução Francesa, Vasak tornou-se o primeiro doutrinador a sugerir uma divisão 

desses direitos em gerações, baseando-se nos nobres ideais da Revolução Francesa.  

                                                           
6
 Em 1979, na aula inaugural do Curso do Instituto Internacional dos Direitos do Homem, na cidade de 

Estrasburgo, na França, Karel Vasak, jurista tcheco-francês, usou a expressão “gerações de direitos do homem”, 

pela primeira vez, numa tentativa de demonstrar a evolução dos direitos humanos, baseando nos ideais da 

Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Adaptação a partir de: LIMA, George Marmelstein. 

Críticas à teoria das gerações (ou mesmo dimensões) dos direitos fundamentais. Disponível em: 

<http://jus.com.br/artigos/4666/criticas-a-teoria-das-geracoes-ou-mesmo-dimensoes-dos-direitos-fundamentais> 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jurista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tcheco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jurista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tcheco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%AAs
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Para o jurista, a “primeira geração” é inspirada nos ideais de liberdade, com foco no 

indivíduo, numa tentativa de diminuir a inlfluência do Estado na vida particular. Essa primeira 

geração de direitos marca o estágio político da figura do Estado, conhecido como Estado 

Liberal. É importante reforçar que, a essa altura, a liberdade do homem era quase suprema em 

relação ao Poder Público; ou seja, o Estado não se imiscuía nas atividades privadas. 

Ocorre que, como já se disse acima, a espécie humana parece não saber lidar com a 

liberdade plena. A não intervenção do Estado na vida privada gerou uma série de distúrbios 

sociais. Foi, então, necessário que o Estado interviesse na vida da sociedade para regular suas 

ações da melhor maneira possível, impondo, assim, uma ideia de “igualdade” entre os 

homens. Nasce, aí, a fase do “estado do bem-estar social”, ou wellfare state, com a tentativa 

de oferrecimento pelo Estado dos serviços indispensáveis a todo indivíduo humano. 

Certamente inspirado nas concepções do economista britânico, John Maynard Keynes
7
, foi 

que Wasak chamou os direitos aí surgidos de “segunda geração de direitos”. 

À frente, com o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a humanidade se 

encontrava estarrecida com seu alto poder destruidor, surgiram no seio da sociedade alguns 

sentimentos nobres, que visavam salvaguardar interesses coletivos e difusos. Karel Vasak 

identifica essa fase como sendo uma nova concepção de direitos, a que ele chamou de 

“terceira geração”. Nesse paradigma, há um forte apelo à alteridade, trazendo à tona 

sentimentos como fraternidade, solidariedade e paz social, lembrando o terceiro ideal da 

Revolução Francesa. 

Recorrendo, mais uma vez, ao magistério da professora Beatriz Souza Costa (2012), 

aprende-se que o termo “geração” não encerra algo ultrapassado ou estanque. A autora 

assevera que, à classificação feita pelos historiadores, é preciso associar o transcorrer da 

história. A ideia é a de que o surgimento de uma geração não anula as anteriores; pelo 

contrário, soma-se a elas numa relação de suplementariedade. 

Ainda em sede de nomenclatura, também a docente explica que os direitos 

individuais, denominados direitos de primeira geração, inspiram-se nos valores da liberdade; 

enquanto os direitos sociais, chamados de direitos de segunda geração, referem-se à questão 

da igualdade. Os ideais da Revolução Francesa de 1789 se completam nos direitos de terceira 

geração, aqueles que visam à fraternidade. 

                                                           
7
 Referência feita à obra A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, um dos principais livros do 

economista britânico John Maynard Keynes, publicado pela primeira vez em fevereiro de 1936. Disponível em: 

<http://www.fontedosaber.com/administracao/a-teoria-geral-do-emprego-do-juro-e-da-moeda.html>. 
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Em consonância com o pensamento da Dra. Beatriz, merecem destaque, no presente 

feito, os direitos de terceira geração. Por se tratar de direitos de cunho coletivo, aqueles que 

reclamam sentimento de fraternidade, de união, esses atributos têm o poder de tornar o 

homem um ser mais solidário. Aí se encontra o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, escopo do presente trabalho.  

Esse sentimento, hoje, chega a rivalizar-se com a própria soberania dos Estados 

Nacionais, ou com a autonomia das demais instituições transfronteiriças. Ilustrativamente, os 

males cometidos ao Meio Ambiente tanto afetam o homem em sua esfera individual quanto a 

humanidade como um todo. Vale lembrar, a título de coesão com o objetivo deste contexto, 

que as crueldades cometidas a um animal em serviço atingem a todos, individual e 

coletivamente. Qualquer forma de maus-tratos a um ser irracional causa uma espécie de 

desequilíbrio — ainda que psicológico, ou subjetivo — aos componentes do Meio. 

Então, pelo que fica evidente, as gerações de direitos são simplesmente terminologias 

para efeito didático. Não se nega, aqui, o valor dos termos; nem se questiona a adequabilidade 

de sua semântica. Afirma-se que são expressões que dizem respeito a marcos históricos da 

luta pelos Direitos Fundamentais, mas que representam apenas estágios de positivações. É que 

esses direitos devem ser estendidos a toda a espécie humana, desde sua formação no Planeta e 

em todos os tempos, inclusive às futuras gerações, basta nascer humano.  

No entanto, a apreciação a esses direitos ditos “fundamentais” não pode ser algo 

simplório ou descontextualizado da própria existência humana. Ou se tem tudo ou não se tem 

nada: um direito é a própria extensão dos outros. É claro que, axiologicamente, todo direito 

tem suas especificidades, a depender de cada indivíduo, de cada momento, de cada lugar. 

Qualquer direito que fugir a esses critérios pode ser qualquer outro tipo de direito, menos um 

direito fundamental. 

 

2.2  Poderia haver outras geração de direitos além das três primeiras? 
 

 

Nos últimos tempos, tem-se falado em direitos de outras gerações além da terceira. 

Na visão do Professor Paulo Bonavides, para quem o termo “dimensão” é mais adequado que 

a terminologia “geração”, a “globalização  política na esfera da normatividade jurídica 

introduz os direitos de quarta geração, que aliás, correspondem à derradeira fase da 

institucionalização do Estado Social” (BONAVIDES, 1999, p. 524-526). Esse novo rol, na 
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doutrina tão bem abalizada do Mestre Bonavides, inclui o direito à democracia, o dirieto à 

informação e o direito ao pluralismo.  

Nesse ponto, há que se invocar novamente a obra do Professor José Adércio Leite 

Sampaio (2004, pp. 308-310), quando, jungido ao pensamento de autores dos mais diferentes 

pontos da Terra, esmiúça a quizília existente nesse eixo temático, uma vez que os direitos não 

têm lócus definido. Muitos desses atributos se amoldam em mais de uma classificação, sendo 

que procurar estancá-los em uma “dimensão” específica e única só contribui para esmaecê-los 

na dissolubilidade da história. O tom de que se pretende pintar, aqui, os direitos humanos, 

ambiciona até o desprezo ao aprisionamento desses valores à sisudez das gerações. Porque, 

considerando-se tais direitos como algo inato e inerente ao ser humano, está-se aceitando que 

eles sempre existiram, o problema é que só foram sendo “descobertos” ao longo dos tempos, 

de acordo com o surgimento das necessidades e das possibilidades. 

Então, alimentando a polêmica que, hodiernamente, grassa sobre o tema em lume, 

poder-se-ia dizer que a luta dos grupos étnicos ou das sociedades, na verdade, nunca 

conquistou direitos, mas apenas os “descobriu”, ou os garantiu; porque a garantia desses 

também sempre foi uma outra história. E, a pensar assim, é imperioso considerar que as 

gerações humanas do presente já são detentoras de direitos que só no futuro serão entendidos, 

ou garantidos, cabendo ao homem contemporâneo — e só a ele — buscar condições para que 

esses direitos possam ser positivados. Os esforços do presente são verdadeiras “ações 

cautelares” para que direitos ainda não conhecidos, possam ser efetivados e usufruídos, 

quando chegarem os tempos futuros. Esse é o verdadeiro sentimento intergeracional. 

Mas, a que “dimensão” encaixar os novos direitos? Qual seria a última “geração” da 

lista? É inócuo discutir isso agora, porque muitos direitos são, na verdade, um desdobramento 

de outros, ou a condição para que os demais sejam implementados ou garantidos. Explícita ou 

implicitamente, é o que se pode ver nas obras de peso que esmiúçam o tema. Desde os 

pioneiros da discussão até as grandes inteligências do momento, ninguém jamais negou a 

irrelevância dessas subdivisões em termos axiológicos. Nunca é demais reforçar, no entanto, 

que a divisão clássica das gerações de direitos tem cunho tão somente didático, não podendo 

ir além de um mecanismo histórico. 

Em sendo assim, parece antiquado falar-se em outras gerações, principalmente em 

um espaço de tempo tão reduzido. Há um grande risco em se volatizar o tema, em troca de 

uma panaceia de “pseudodireitos”. Razão, mais uma vez, deve ser dada a Bobbio, na frase 
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transcrita acima
8
. Ampliando o pensamento do renomado jurista, poder-se-ia questionar se a 

vida e a liberdade, direitos acomodados na primeira geração, seriam possíveis, sem alguns 

direitos só descobertos agora. 

Hoje, ter direito à vida significa ter direito aos avanços científicos e, sobretudo, a um 

bom plano de saúde. A semântica da expressão “ser livre” é basicamente uma outra forma 

para dizer “ter paz”, é até contraditório reconhecer uma coisa na ausência da outra. Abrindo 

um pouco mais o universo inter-relacional, encontra-se a justificativa para o direito ao Meio 

Ambiente ecologicamente equilibrado. Não seria possível “viver”, gozar a “liberdade” e ter 

“paz”, sem um ambiente equilibrado e saudável. Essa interdependência vai-se acentuando, à 

medida que se distancia das primeiras gerações de direitos, numa prova cabal de que, na 

verdade, não há outras gerações de direitos, mas uma forma de garantir ou continuar 

garantindo aqueles atributos básicos dos primeiros estratos.  

 

2.3 Os direitos humanos e o direito dos animais 

 

Imbuído da intenção precípua do presente discurso, é oportuno indagar aqui: Seria 

estapafúrdio classificar o “direito dos animais” como pertencente a uma nova geração de 

direitos? E, ganhando, sim, status de dimensão própria, como pinçar o animal de trabalho 

nessa barafunda que é o mundo faunístico? As próprias normas que, até hoje, tentaram 

judicializar atributos dessa estirpe foram de um acanhamento perturbador. Toda a 

incompletude dessas normas se deve ao fato de ser o universo dos irracionais, em confluência 

com o ambiente humano, um repositório de confusões. Basta perceber que animal doméstico 

tem direito a não ser molestado, mas muitos deles não têm direito à vida. Eis outra grande 

incongruência ao presente discurso, irmã siamesa do direito de propriedade.  

 Ainda no trato com os direitos humanos, cabe, aqui, uma abstração. A considerar 

esses direitos como atributos de natureza transnacional e transfronteiriça, importa entender 

que o máximo que se tem de avanço nesse campo são aqueles direitos que ultrapassam a 

esfera do individual. São direitos que só se têm juntamente com outros destinatários. Tais 

direitos são do grupo, da comunidade, ou de todo um estrato social. A ideia se eleva até a 

condição planetária.  

Pensando assim, nota-se que, mesmo o pensamento do professor Paulo Bonavides 

seria impraticável na escala íntima do homem; isso quer dizer que as ideias do renomado 

                                                           
8
 Alusão à frase  “O indivíduo instruído é mais livre do que o inculto; um indivíduo que tem um trabalho é mais 

livre do que um desempregado; um homem são é mais livre do que um enfermo” ( Op. Cit.  p. 10).  
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autor, com sua nota certeira, só adquirem sentido quando consideradas em termos de direitos 

coletivos ou difusos. Reafirma-se, assim, que algo como paz, ciência, comunicabilidade (ou 

qualquer outra coisa nesse sentido) não dá para possuir ou garantir sozinho. 

Com relação ao “direito dos animais”, a análise se desgoverna aos pontos abissais da 

abstração. Como explicar um direito que é, na verdade, uma espécie de inversão de poder? 

Porque se o homem instituir um direito para os animais, ele estará criando, na verdade, uma 

obrigação para sua espécie.  Nesse sentido, alguém que defende o direito dos animais atrai 

para si um direito ou um dever?  

Cientificamente, não há como aceitar que o animal tenha um direito concreto. Porque 

a semântica do termo “direito”, nesse sentido, requer o atributo da racionalidade. Deve 

figurar-se como uma analogia dizer que outro vivente além do homem tenha ou possa ter 

direitos. Para a ciência jurídica, todas as considerações em sede de direitos só são possíveis 

pela via da inteligência humana. No caso de um extermínio da humanidade, por exemplo, não 

haverá mais direitos, tudo obedecerá ao instinto e à inexorabilidade da seleção natural, como 

provavelmente já aconteceu em algum estágio da evolução da vida no Planeta. 

Para tornar inteligível essa espécie de direito, é imprescindível construir uma 

plataforma semântica. Importa entender que, mesmo se tratando de atributos inerentes à vida 

do homem, os direitos se referem a prerrogativas somente justificáveis pelas vias do 

raciocínio, locus em que só existe “direito” se no outro polo houver uma “obrigação”.  

Entretanto, observa-se, aqui, a natureza da espécie; não, do espécime. Os nascituros, 

os recém-nascidos e as crianças ainda em formação, os loucos, os indivíduos em estado 

vegetativo e demais destituídos de consciência não entendem tais atributos; e, se eles são 

destinatários de direitos (e são mesmo!), essa prerrogativa lhes deve ser conferida por 

pertencerem à espécie humana. Mas eles não poderiam reconhecer o mesmo nos outros 

indivíduos. E nada lhes pode ser cobrado por isso. Sem o ranço bestial da comparação, dessa 

mesma forma são tratados os animais não humanos. 

Como se pode notar, direitos são valores humanos, mas só os compreende a 

racionalidade, o conhecer. Os analfabetos sociais e os analfabetos políticos constituem, nesse 

sentido, grupos perigosos em matéria de direitos, sendo necessário que lhes sejam 

reconhecidos tais atributos, mesmo que eles não os busquem. Isso é danoso para a concepção 

do termo. Toda dominação humana sempre tem como causa o desconhecimento, o não 

reconhecimento ou o não entendimento de direitos, por uma coletividade: seja de homens ou 

de bichos.  
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Foi assim que tiveram lugar os absurdos e os vitupérios, as crueldades e as infâmias, 

atitudes incoerentes à semântica construída acima. Quer-se dizer que todo indivíduo que 

pretende ser repositório de direitos precisa considerar o seu “eu” de forma holística. E isso 

tem de causar-lhe bem-estar, orgulho, altruísmo. É com o olhar nessa direção que a 

humanidade precisa evoluir-se em sua luta por direitos e, somente nesse caso, cabe falar-se 

em “direito dos animais”. Porém, no caso dos animais não humanos, a nomenclatura não 

poderia levar o rótulo de direito, porque faria surgir um dever humano para com os animais. 

Então, nesse sentido, é preciso impor ao homem uma obrigação, não instituir um direito aos 

animais, porque ter direito, como já se disse alhures, pressupõe racionalidade. 

 

2.3.1 O que se entende por “direito dos animais” 

 

 Lastreado no constructo anterior, a expressão “direito dos animais” não iria muito 

além de um dever humano. É claro que, de forma peremptória, rechaça-se, aqui, o pensamento 

de Descartes
9
 e seus seguidores; mas, ainda assim, não se atribui “alma” ao ente irracional. 

Entretanto, ao se deletar o pseudodireito, não se produzirá um vazio, o espaço será ocupado 

por um munus publicum, uma espécie de obrigação humana, um dever social. A legislação e a 

doutrina inerentes ao tema precisam dar relevo à nobreza do ato, que é tratar um animal com 

respeito e consideração. E, se isso não se fizer por prazer — o ideal —, será pela 

coercibilidade da norma — o legal. 

No dia em que a humanidade atingir esse status, ninguém mais poluirá o rio, porque 

essa conduta aflige o espírito. Ninguém espancará o animal, nem devastará a floresta, nem 

poluirá o ar, porque ações desse tipo adoecem a alma. Nenhum jovem ouvirá a música no 

volume máximo para perturbar o vizinho, porque isso lhe causa vergonha. O egoísmo será um 

atentado à vida em sociedade. A droga não terá sentido. Cultivar-se-á uma obrigação — isso 

mesmo! —, defender-se-á o direito de ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, para 

atender a uma súplica interior. 

Mas, que não se cultivem ilusões! É preciso entender que se trata, aqui, de uma 

postura humana, um novo paradigma social. Discute-se uma idiossincrasia que deveria ser 

imanente do ser racional, nada mais que uma forma obrigatória de ver e entender todos os 

direitos fundamentais. Porque em uma sociedade em que direitos precisam ser estabelecidos, 

buscados e defendidos, significa que alguém está em vias de desrespeitar alguém. Porque, se é 

                                                           
9
 Renè Descartes, pensador francês, considerava o animal como uma máquina. 
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necessário instituir direitos que, por natureza, são próprios do homem, significa que uns 

indivíduos ficarão sem nenhum direito, enquanto outros, com todos serão contemplados. 

Então se chega ao ápice de um pensamento: livrar o animal de carga do sofrimento 

em que ele vive, principalmente nos centros urbanos, não seria estabelecer uma nova geração 

de direitos. Não subverter a natureza do animal, que nasceu para ser livre, que nada entende 

de numerário, jamais seria conferir-lhe um direito. Isso representa, na verdade, um direito 

invertido do homem. Quem protege o animal, ou qualquer elemento ininteligente da natureza, 

atrai para si uma obrigação, não um direito para o protegido. 

É importante ressaltar que se está dando ao termo “direito” um significado 

puramente jurídico. Que se deixe fluir esse conceito, evitando-se, assim, más interpretações. 

No mundo da lógica, as espécies irracionais, que não entendem o valor da expressão “ter 

direito”, não estão no plano axiológico desses atributos. Ao animal de trabalho, por exemplo, 

não interessa se hoje é dia de descanso ou se é dia de trabalho. Ele não fica olhando os 

feriados no calendário. A ele, pouco importa o motivo de se ter fome ou sede, a quem 

pertence a água ou a comida, importa-lhe comer e beber. O irracional não entende o instituto 

da propriedade, se obedece a seu “dono”, é por costume ou instinto. Nada se sabe além disso. 

E, quando aqui se fala em um direito invertido, não se está falando de uma postura 

negativa do homem frente ao animal de serviço. A ideia não é de omissão, de deixar de fazer 

algo, trata-se da obrigatoriedade de proteção, de defesa; a conduta é tão comissiva quanto 

omissiva. Impende entender, ainda, que tal obrigação não é só do carroceiro, isso é um dever 

de todos. Ser obrigado a tratar bem o animal de trabalho tem peso similar a tratar bem ao rio, 

às matas e a tudo aquilo que a natureza oferece à vida humana para lhe conferir bem-estar 

físico e mental. Da mesma forma como degrada a condição humana o ato de poluir o “meio 

ambiente”, também degrada a prática de crueldades contra o animal. 

 

2.4 O Brasil dentro do tema 

 

O Brasil, por ser um país historicamente agropecuarista, sempre conviveu com as 

mais cruéis formas de tratamento do animal de trabalho. E não é difícil entender isso quando 

se relaciona o tema a um país que foi o último a abolir a escravidão negreira. Pressupõe-se 

que, se foi assim com seres humanos, melhor sorte não teria um animal irracional, ainda que 

de serviço. As provas estão aqui construídas. 

Ainda hoje, pelo país afora, a crueldade contra um animal doméstico até se 

transforma em arte ou esporte. É isso que acontece nas rinhas, nos rodeios, nas vaquejadas, 
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nas farras do boi e nas fazendas criadoras de animais para corte, leite e peles. É até afrontoso 

para um povo ter que admitir isto; mas, não obstante a proibição legislativa quase secular, o 

Brasil ainda convive com o frenesi de homens em torno das brigas de galos, canários e outros 

bichos, num total desrespeito à racionalidade. 

Como quer muitas vozes, um trabalho que busca discutir tema tão controverso não 

pode acalentar esperanças de sucesso em um país de fauna tão rica e, ao mesmo tempo, tão 

maltratada. Terra de muitas gaiolas, viveiros e alçapões. Quem neste imenso país, verdadeiro 

vergel, com sua incalculável diversidade de vidas, nunca teve notícias de um animal morto em 

uma jaula ou em uma caixa, ao ser transportado para o ridículo comércio clandestino?  

Urge compreender, é claro, que condutas como essas não podem representar o povo 

brasileiro; os agentes desses males, ora são indivíduos que, insensivelmente, lesam os direitos 

dos outros para brigar por seus próprios direitos, ora são miseráveis de cultura, alimentados 

por políticas paternalistas que mais cultuam analfabetos que formam cidadãos. Considerando-

se os sestros contrários ao altruísmo que, quase imperceptivelmente, vão-se radicando no 

Brasil, fica difícil alterar um paradigma, para se atingir o verdadeiro equilíbrio ambiental, um 

dos mais nobres direitos fundamentais de que fala a Constituição Federal. A sociedade 

brasileira precisa se livrar de certos ranços, para entender e usufruir, de fato, desses direitos. 

Assim, como se pode notar em sede de Direitos Fundamentais, não há muito que 

comemorar nestes quinhentos e quatorze anos de Brasil. De nossas maiores vergonhas, como 

já se referiu acima, guardamos a nódoa de uma escravidão que durou mais que em todos os 

outros lugares civilizados da Terra. Não é de hoje que convivem no país dois estratos sociais 

bem distintos: de um lado, um pequeno grupo detentor da maior parte da riqueza; do outro, 

uma imensa massa amorfa constituída de injustiçados. Axiologicamente, em que patamar 

ficam os direitos humanos nessa barafunda de desigualdades? Os documentos históricos 

nunca negaram a luta deste povo por direitos, uma batalha travada desde a senzala até às 

corporações legislativas e outras agremiações. Mas a realidade jamais os efetivou de fato. 

Talvez, por isso, tergiversam os céticos quando, ante esta realidade, desaconselham 

qualquer tentativa de protesto em prol da alforria do animal de serviço. Porém não custa 

lembrar que esse pensamento sempre existiu, desde a pré-história dessa luta, quando se 

iniciaram as primeiras insurreições antiescravagistas. A diferença é que, antes, estarrecia-se o 

humanitário por assistir à cena brutal de um negro sendo espancado em público; hoje, o 

animal de trabalho ocupa o lugar do negro. É claro que, naqueles tempos de grilhões, o 

escravo e o animal de carga se confundiam em uma só espécie de viventes. E as barbáries 

eram supremas na ausência da garantia de direitos. Hoje não, já se conhece a verdade! 
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Quanto a isso, é admirável como o século XX, principalmente sua segunda metade, 

foi palco de revoluções do pensamento humano em termos antropológicos. Internamente, por 

exemplo, mesmo numa análise superficial das constituições brasileiras, dá para perceber o 

cuidado do legislador constituinte em termos de normatização dos Direitos Fundamentais. 

Comprova-se, assim, que o problema social do Brasil não é a falta de positivação dessas 

normas. Desde o Texto Imperial, de 1824, nossas constituições sempre se preocuparam com o 

tema, a única exceção foi a Constituição de 1937. Essa Carta Política, ao instituir o Estado 

Novo, foi “ditatorial na forma, no conteúdo e na aplicação, com integral desrespeito aos 

direitos do homem, em especial, os concernentes às relações políticas” (SILVA, 2006, p.171). 

Não se pode negar que o povo brasileiro ainda precisa evoluir muito no que tange ao 

respeito a direitos fundamentais. É, de fato, inacreditável como se conviveu, até 1888, com o 

sistema escravagista; com a própria Igreja, não apenas aceitando a prática, mas também tendo 

seus escravos. É afrontoso a qualquer raciocínio admitir que um ser humano, só por causa de 

sua origem, da cor de sua pele, da fé que professa ou da classe social a que pertença, não 

possa ter acesso aos tais direitos já proclamados a todos.  

No entanto, mesmo com o já citado desenvolvimento do último século, ainda se 

convive com outros tipos de explorações de seres humanos. Aqui é lugar em que gente 

explora gente para preservar uma prostituição milenar; é celeiro de crianças que não vão à 

escola, para alimentar a indústria do tráfico; é palco de pais e mães que, marcados pela 

bestialidade de um analfabetismo, ou pela miserabilidade do desemprego ou subemprego, 

subordinam-se a ordens desumanas em troca de uma “féria sazonal”. Então, é mesmo 

complicado querer propor amabilidade a um animal de serviço! 

Parece ininteligível discutir respeito ao animal de carga, quando não se tem respeito 

pelo próprio Ser Humano. Ocorre que a natureza da discussão aqui travada é, sobretudo, uma 

valorização desse ser racional, repositório único de direitos fundamentais. Não justifica 

maltratar um animal de serviço só porque nem todo homem tem acesso a seus direitos 

básicos. A escravização do animal de carga não resolveria os problemas sociais brasileiros, 

libertando o povo do fantasma do desemprego e da má distribuição de renda. 

 

2.4.1 Um dos grandes desafios brasileiros para o presente objetivo 

 

O mundo inteiro sabe que, depois do flagelo que foi a escravidão negreira no Brasil, 

vieram as mazelas dos grandes proprietários rurais de dois períodos republicanos. As 

Repúblicas Velha e Nova solucionaram os problemas dos cafezais e das extensas lavouras de 
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cana de açúcar inventando um outro tipo de escravo: uma espécie de trabalhador rotativo, 

representado pelos apanhadores de café e cortadores de cana. A exploração do trabalho 

infantil, a absorção de uma mão de obra formada basicamente de incultos, a violação dos 

direitos da mulher e de tantos outros marginalizados são tristes exemplos que a 

contemporaneidade precisa registrar para as futuras gerações. 

É por isso que se pode dizer que o Brasil do presente vive um de seus mais 

importantes períodos históricos em termos de desenvolvimento social. Chega a ser animador o 

número de direitos que foram estabelecidos a partir da Constituição Federal de 1988, fator 

decisivo para o aprimoramento e a renovação de todo o ordenamento jurídico do país. Saber 

utilizar essa ferramenta para coibir os excessos do passado brasileiro em termos de direitos 

humanos é a grande missão que se afigura ao povo brasileiro, o grande desafio dos tempos 

atuais. Mas qualquer luta por direitos precisa conferir ao homem, acima de tudo, dignidade. 

 É claro que muitas indagações ainda pedem respostas; garantir direitos significa 

permitir ao indivíduo prover a própria existência, juntamente com os seus. Programas sociais 

de doação de bens e recursos não podem perder o caráter da emergencialidade. Uma política 

que se preocupa com a erradicação da pobreza e da miséria, que tem como meta o bem-estar 

do povo, não pode praticar benemerência, a conviver com descasos relacionados às áreas da 

saúde, da educação e do pleno emprego; nem deve admitir desigualdades ou outras formas de 

discriminação advindas de uma sempre injusta distribuição de renda. 

Guiando-se por esse norte, é difícil vislumbrar sucesso da luta pela instituição de 

uma política que erradique, de fato, a tração animal. Até operadores do Direito hão de 

contestar a ideia, invocando para o caso a “regra do possível”. Autoridades dos mais diversos 

escalões, juristas e legisladores, de todos os lados surgirão defensores da atividade do 

carroceiro. Mas defender a prática é aceitar que a condição degradante em que também vive 

aquele trabalhador se perpetue. 

Propõe-se, aqui, que esse trabalhador tenha oportunidade de frequentar um curso 

profissionalizante que lhe confira afazer mais digno. Outra saída seria substituir, por meio de 

financiamento adequado, veículos automotores específicos para fazer o serviço das carroças. 

Não menos eficaz seria a criação de taxas ou preços públicos pela realização do serviço de 

transporte de pequenas cargas, um serviço prestado pelo poder público que poderia absorver, 

inclusive, os atuais carroceiros, como prestadores do serviço. Mas isso seria feito com 

veículos motorizados. A questão da dívida social do Poder Público para com o carroceiro 

voltará a ser discutida à frente, em espaço próprio. 
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 2.5 Exegese dos Direitos Humanos frente à crueldade cometida ao animal de serviço 

 

Poderia um indivíduo cometer tantas atrocidades contra um ser irracional
10

 e, ao 

mesmo tempo, buscar a garantia de Direitos Humanos? É preciso analisar muito tal 

questionamento antes de respondê-lo. Porque essa modalidade de direitos é, antes de tudo, um 

apanágio que identifica o que é “ser” humano: característica de uma espécie inteligente, que 

se guia por conceitos lógicos, calcados na ética e na moralidade.  

O fato de ser o homem repositório dos Direitos Humanos o obriga a atuar de forma 

ética, diligenciado pela ponderação e pelo respeito à espécie. Quem comete violência injusta 

contra um animal está igualando sua natureza à natureza do bruto; porque, em condutas desse 

tipo, o instintivo suplanta o racional. As ações humanas, para caracterizarem o único ser 

inteligente conhecido até então, precisam se diferenciar das ações dos animais irracionais.  

Para Guilherme José Purvin de Figueiredo (2011, p. 354-355), o art. 225, § 1º, VII, 

da Constituição Federal de 1988 rompe com o paradigma antropocêntrico ao vedar, na forma 

da lei, as práticas cruéis contra os animais. Para esse autor, a atividade agropecuária é 

responsável por um grande número dessas condutas ilícitas. É possível identificar que, em 

grande parte, tais práticas visam à produção de alimentos. Outro fator marcante é que elas 

acontecem em decorrência das especificidades da lida no campo. Mas nada disso justifica a 

forma brutal como, muitas vezes, os animais são tratados nesse setor. 

Outro campo fértil para muitas polêmicas é aquele referente às culturas populares. 

Para se ter uma ideia, ainda está longe de ser resolvido o confronto entre a norma do art. 225, 

§ 1º, VII, e a do art. 215,§ 1º, ambos do Texto Constitucional brasileiro de 1988. A primeira 

norma trata da defesa e proteção dos animais, como salientado acima; a segunda, da 

obrigatoriedade do Estado em defender e incentivar a prática das culturas populares.   

É claro que a doutrina e a jurisprudência dominantes no país são convergentes no 

sentido de que a tutela ao bem ambiental prepondera frente ao bem cultural. Ocorre que, não 

obstante esse posicionamento, o cenário jurídico convive com uma enormidade de processos 

versando sobre o direito dos habitantes de determinadas regiões brasileiras à prática de 

manifestações culturais danosas aos animais. É o caso das estúpidas Farras do Boi
11

, muito 

                                                           
10

 Para Luiz Flávio Gomes e Silvio Maciel, as quatro condutas ilícitas praticadas contra os animais, previstas no 

caput do art. 32 da Lei 9.605/98, são: praticar ato de abuso (ex.: submeter o animal a trabalhos excessivos, 

transportar o animal de maneira inadequada); maus-tratos (causar sofrimento ao animal, colocando em perigo 

sua integridade física); ferir (machucar); ou mutilar (cortar membros ou partes do corpo do animal). 
11

 A “farra do boi” é uma antiga manifestação popular originária da Península Ibérica. Esse costume foi trazido 

para a Ilha dos Açores e, depois, para o Estado de Santa Catarina (Florianópolis e todo o litoral do Estado). O 

evento já teve cunho religioso, sendo realizado no final da Quaresma, geralmente, no Sábado da Aleluia. A 
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comuns no Estado de Santa Catarina; dos violentos rodeios, promovidos principalmente em 

cidades do interior do Estado de São Paulo; das grotescas rinhas de galos ou de canários, 

práticas proibidas há muito tempo, mas ainda desenvolvidas clandestinamente em diversos 

pontos do território nacional. 

Com relação aos eventos das “farras do boi”, seus adeptos se apegam ao fato de 

ainda não haver, no Brasil, nenhum dispositivo legal com uma proibição expressa da prática. 

Todavia, o costume não é danoso apenas para o animal; na verdade os atos de crueldade 

praticados nessa manifestação popular são um verdadeiro desdém aos direitos humanos. Há 

que se mencionar, sobretudo, a dignidade da pessoa humana e o bem-estar social, valores tão 

destacados no vigente ordenamento constitucional. Parece que até a preservação dessa 

memória, por meio de documentos, fotos e filmes, degrada o passado do povo que 

desenvolveu semelhante brutalidade. 

É importante frisar que, desde 1997, as farras do boi estão proibidas em todo o 

Estado de Santa Catarina. Ademais, a jurisprudência dos tribunais brasileiros já é remansosa, 

no sentido de coibir qualquer tipo de violência contra animais, ainda que o ato esteja 

amparado por um valor cultural. Esse acumulado de decisões comprova uma vedação aos 

costumes sociais que violem as normas do Texto Maior e da legislação infraconstitucional. 

Quanto à atividade legiferante, há muitos diplomas regulamentando festas culturais 

desse estilo pelo Brasil afora; mas, como prova da rejeição social à crueldade praticada contra 

os animais, esses textos vêm sendo constantemente declarados inconstitucionais, tanto na 

forma difusa quanto na via concentrada. O problema é que, infelizmente, o viés econômico 

ainda fala mais alto.  

Convém destacar, mesmo havendo, à frente, momento mais propício para a 

discussão, que ainda existem, no Brasil, diplomas jurídicos regulamentando práticas violentas 

contra os animais. Um exemplo dessa realidade são as leis federais 10.519/2002 e 

10.220/2001. A primeira regulamenta e autoriza os rodeios em todo o território nacional; a 

segunda institui normas gerais relativas à atividade do peão, equiparando-o a atleta 

profissional. Legislações como essas conspurcam a cultura de um povo e, ao mesmo tempo, 

banalizam o sentido de tudo aquilo que se entende por Direitos Humanos.  

                                                                                                                                                                                     

prática consiste em deixar o animal sem comer por alguns dias. Na data da festa, os “farristas” soltam o boi e 

apresentam-lhe comida, mas de forma que ele não possa alcançar. A atitude lhe causa um estresse tão grande, 

que ele sai em disparada, a receber todo tipo de humilhação. Os algozes o espancam com pedradas, pauladas e 

ferrões; cortam-lhe o rabo, quebram-lhe os chifres ou as patas, introduzem pedaços de madeira ou de vidro em 

seu ânus, banham-no com óleo quente ou o encharcam de combustível e, depois, ateiam fogo. Em muitos casos, 

os festeiros o perseguem até o mar; e, quando ele vê a água, joga-se nela, morrendo afogado. O boi nunca 

escapa: quando não morre durante o sofrimento, é abatido no final da corrida e se transforma em churrasco.  

Texto adaptado do site http://www.infoescola.com/folclore/farra-do-boi/ (Acessado em 21-11-2012) 

http://www.infoescola.com/folclore/farra-do-boi/
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3 O ANIMAL DE TRAÇÃO COMO INTEGRANTE DO MEIO AMBIENTE 

 

 

É sensato afirmar que a postura positiva em prol da defesa de todos os Direitos 

Fundamentais não pode prescindir de um eficaz e equânime tratamento às questões 

ambientais. Ou seja, uma sociedade só consegue proteger seus direitos naturais partindo da 

proteção do ambiente em que vive. Parece inócuo, e até contraditório, defender direitos 

humanos e, ao mesmo tempo, aceitar o desrespeito ao habitat do homem. Não se efetivam 

direitos em um ambiente desequilibrado e hostil. Em termos axiológicos, pode-se dizer que 

um ambiente saudável deve preceder à própria vida, uma vez que vida sem qualidade não 

passa muito de um estado vegetativo simplesmente, uma impropriedade sob o ponto de vista 

racional. Mas, o que se pode inserir na expressão “Meio Ambiente”? 

De acordo com o magistério sempre consciente de Luís Paulo Sirvinskas (2010) e  

Édis Milaré (2011), pode-se afirmar que a expressão “meio ambiente” (milieuambiant) surgiu, 

pela primeira vez, na obra Étudesprogressives d’um naturaliste, datada de 1835. O termo foi 

cunhado pelo francês Geoffroy de Saint-Hilaire e, mais tarde, utilizado por Augusto Comte 

em sua obra Curso de filosofia positiva. 

Conceitualmente, não há um consenso na doutrina, tanto brasileira quanto mundial, 

em torno da expressão “meio ambiente”. O acesso a diversos posicionamentos, no entanto, 

leva a entender que o termo designa tudo aquilo que envolve a vida na Terra. Ocorre que, de 

fato, não é tão simples encontrar uma definição completa e adequada para a locução. Há até 

um número considerável de autores que, na tentativa de fornecer um conceito plausível para a 

expressão, veem-se presos na ideia sinonímica das duas palavras. Então, aquilo que tinha o 

objetivo de aclarar o discurso descritivo acaba por torná-lo mais obscuro. A questão suscitada 

é o fato de “meio” e “ambiente” terem significados muito próximos, se considerados no 

mesmo contexto
12

, o que consubstanciaria uma redundância. 

A doutrina, certamente, ainda discutirá por muito tempo o suposto pleonasmo. E, 

então, para fugir da rede intrigante das questões linguísticas, evoca-se, nesta exposição, o 

pensamento do já citado Luís Paulo Sirvinskas (2010, p. 21), para quem a expressão “meio 

ambiente” já se encontra consagrada na Constituição Federal, na legislação 

infraconstitucional, na doutrina, na jurisprudência e na consciência da população. Isso, por si 

só, já justificaria o uso da terminologia, adotando-se o núcleo “meio” relacionado ao sintagma 

                                                           
12

 No Novo Dicionário Eletrônico Aurélio, versão 5.0, de 2004, "meio” pode ser entendido como “lugar onde se 

vive, com suas características e condicionamentos geofísicos”; “ambiente” significa “aquilo que cerca ou 

envolve os seres vivos ou as coisas”. 
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“ambiente”. Mas, reforçando a tese, vem, ainda, o autor Pedro Lenza (2010, p. 936)
13

, que 

traz à discussão o grande José Afonso da Silva, um dos maiores e mais expressivos 

representantes da doutrina brasileira no gênero em apreço. Para José Afonso da Silva (2006), 

 

...a expressão meio ambiente se manifesta mais rica de sentido (como conexão de 

valores) do que a simples palavra ambiente. Esta exprime o conjunto de elementos; 

aquela expressa o resultado da interação desses elementos. O conceito de meio 

ambiente há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda a natureza original e 

artificial, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a 

água, o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, 

paisagístico e arqueológico (SILVA, 2006, p. 13). 

 

 

É interessante notar que o trecho transcrito não menciona expressamente a fauna, 

como componente do meio ambiente; talvez tenha havido um erro de edição, talvez o 

doutrinador tenha se perdido no entusiasmo da quase perfeita descrição enumerativa. O 

fundamento de tal elucubração está no fato de que, mais adiante, na mesma obra, os animais 

são incluídos no conceito.  

Transposto, mais uma vez, o empecilho semântico, passa-se á definição do termo 

“meio ambiente”. A escolha, aqui, recairá no enunciado fornecido pela Lei 9.638, de 31 de 

agosto de 1981, em seu artigo 3º. É claro que o conceito da legislação está longe de ser o mais 

exato ou o mais aceito; mas, pelo menos, guarda em si maior objetividade, em vista da 

natureza imperativa do texto legal. O citado dispositivo preleciona que meio ambiente é “o 

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”
14

.  

Para efeito de comparação, colaciona-se também a definição aceita por Pedro Lenza 

(2010, p. 936). Para Lenza, “...O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de 

elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da 

vida em todas as suas formas...”. É impressionante o número de autores que simplesmente 

repetem esse conceito dado pelo Mestre do Direito Constitucional Positivo. 

Neste ponto, a título de ênfase discursiva, convém lembrar que o animal de carga 

está dentro desse contexto. Esse animal não pode ser considerado simplesmente como uma 

“coisa” à parte, destituída de um locus no contexto ambiental. Ele é elemento jungido, assim 

como o homem, no reino fauna. Outra concepção seria o cúmulo do abstrativo, ou do 

sobrenatural. Preservar sua integridade física e seu bem-estar no sistema é também promover 

                                                           
13

 O pensamento transcrito se encontra na obra Direito Constitucional esquematizado 14ª ed., p. 396. 
14

 A Lei 9.638, de 31 de agosto de 1981, traz a seguinte ementa: “Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências”. Destaca-se que esse 

instituto foi alterado pelo Novo Código Florestal, Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. 
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o equilíbrio ecológico de que trata o dispositivo constitucional, atributo a que todos os seres 

humanos têm direito
15

. 

Entretanto, ao se considerar o animal de carga como componente da fauna — o que 

não pode ser diferente — atrai-se para ele, também, toda a proteção preconizada pelo inciso 

VII, do parágrafo 1º, do art. 225
16

. Seria uma anomalia da Lei Maior se tal argumento não 

fosse verdadeiro. Do contrário, como integrar o animal de carga no ecossistema da Terra, uma 

vez que o pensamento de Descartes
17

, pelo menos em termos jurídicos, já foi superado? 

Ocorre que, na prática, o animal de serviço em geral, assim como todo o grupo dos 

animais domésticos, é uma aberração em termo de preservacionismo. A legislação brasileira, 

os costumes e os princípios gerais do direito defendem a integridade física desses animais; 

porém, em grande parte dos casos, não protegem sua vida. Quem quiser abater seu animal, 

seja ele de serviço ou não, que fique à vontade, será fato atípico, amparado pelas normas 

atualmente em vigor no país, desde que não lhe cause sofrimento. 

Mas é imprescindível abrir, aqui, um parêntese: animal doméstico não pode ser 

confundido com animal domesticado ou domesticável. A legislação pátria proíbe, em muitos 

casos, a própria domesticação. O problema, aqui, está centrado nos costumes e nas tradições. 

O cachorro é um animal doméstico; a raposa, não. A galinha é uma ave doméstica, o mesmo 

não ocorrendo com o papagaio e a arara.  

Ainda a título de ilustração, salienta-se que, nos primórdios da humanidade, as 

espécies utilizadas como animais de carga também só existiam na forma silvestre. Pela sua 

utilidade, essas espécies foram sendo domesticadas e, agora, os espécimes que o homem 

utiliza, ou com quem ele convive no cotidiano de sua residência, tornaram-se, 

tradicionalmente, animais domésticos. Algumas das espécies domesticáveis já não existem 

mais na forma silvestre; como, por exemplo, o lhama andino, animal analisado à frente. 

Entretanto, é desimportante para o presente discurso toda essa intrigante rede de 

significados. Interessa, no momento, é que se entenda a presença de um só “reino animal” na 

face da Terra. Não se pode conceber o animal de carga separado da fauna. Porque esse animal 

também é “Meio Ambiente” e, em sendo assim, integra-se perfeitamente ao conceito e requer 

toda a proteção constitucional. 

                                                           
15

 Art. 225, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil: 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. 
16

 Art. 225, § 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 (Grifo nosso). 
17

 Lembrar que esse pensador francês considerava o animal (de carga) como uma máquina, ser destituído de alma 

e, por isso, incapaz de sentir dor. 
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3.1 Relação entre animal de trabalho e Meio Ambiente 
 

 

Poder-se-ia perguntar o que o Meio Ambiente tem a ver com o tema em discurso. O 

homem sempre esteve tão confinado na ideia de artificialidade do animal de carga que corre o 

risco de esquecer que ele é um elemento natural. Ao se perguntar, por exemplo, qual é o 

habitat desse animal, melhor seria perguntar onde ele não está presente. Não é difícil entender 

que “animal doméstico” sempre foi tema transversal na história do Ser Humano, cada espécie 

com sua valia. A presença do animal de carga no seio das sociedades, por exemplo, é algo que 

remonta aos tempos imemoráveis. 

É impossível ocultar esse ser para que o mundo não assista a seu martírio. Toda a 

humanidade precisa entendê-lo como parte integrante da natureza, motivo de proteção e 

destinatário do equilíbrio tão propalado por algumas constituições, inclusive a Constituição 

brasileira. O sofrimento físico e psicológico a que ele é submetido constitui fator de risco para 

esse equilíbrio. Nada justifica o castigo infligido a um ser, na maioria das vezes, dócil e, 

sobretudo, companheiro.  

Impende destacar, mais uma vez, que o fio condutor do presente raciocínio não 

discute se animal é ou não destinatário de direitos. A vertente tão bem-intencionada que se 

ocupa dessa tese analisa o tema sob outro paradigma. Porque, juridicamente, elegendo-se os 

animais a destinatários de direitos, até então, só garantidos aos seres humanos, haver-se-ia de 

subentender uma contrapartida, o que é totalmente discrepante. Isso quer dizer que, v. g., para 

justificar a libertação do animal de carga por esse viés, o discurso tem de abandonar o 

paradigma em que sempre viveu a humanidade, em termos racionais.  

Também não se pede, aqui, que o homem deixe de pensar que é superior ao animal 

não humano — ou a todos os demais seres vivos da Terra —, pela justificativa da 

racionalidade. Se quiser, pode continuar pensando assim; mas, nesse caso, precisa tratar os 

outros elementos da natureza com mais respeito, baseando-se, exatamente, na inteligência 

racional. Como se vê, o discurso que defende o animal “irracional” como destinatário de 

direitos segue raciocínio diverso do aqui estabelecido. Mas dada a importância do tema, 

principalmente para a contemporaneidade, essa é uma vertente de conhecimento obrigatório 

para todo ambientalista. 

Em sintonia com o discurso acima proposto, é preciso destacar a luta pela libertação 

do animal de carga. A urgência é tão grande, que não dá tempo de mudar o paradigma 

dominante. E a baliza condutora da referida empreitada, embora esteja embebida de senso 
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humanitário, passa ao longe das teorias e do abstrativo. O homem precisa rechaçar a 

crueldade contra os outros seres vivos como justificativa imanente de sua própria condição de 

ser racional. Porque não justifica deter direitos de “humanos” e agir como os “brutos”. 

Juridicamente, quem quer ser destinatário de direitos tem de escoimar, ao máximo, muitos dos 

sestros e dos instintos milenares, no trato com o meio natural.  

Mas, retomando a linha discursiva, qual seria mesmo o locus do animal de carga? 

Teria o homem condição de viver e usufruir da força desse indivíduo, ao mesmo tempo em 

que se considera em um ecossistema à parte? Igualmente, pode alguém dizer que animal de 

carga não tem habitat? Esse raciocínio seria o mesmo de René Descartes, comentado acima. 

Se animal de carga não é considerado fauna e não tem seu lugar no meio Ambiente, então ele 

é uma máquina e — é claro — destituída do sentimento de dor. Também não está sujeito a 

angústias, a fobias, a fome e a sede, ao medo e ao estresse físico e mental. 

Considerar-se “humano” e zelar pelas prerrogativas que fazem do ser racional 

repositório de direitos fundamentais inclui negar essas ideias estapafúrdias. O grau de avanço 

tecnológico e científico em que a humanidade se encontra ainda não habilita o homem a 

afirmar que animal irracional tem alma
18

, mas refuta a ideia de que ele seja como uma 

máquina. Animal de carga é vida; e, em sendo assim, tem lugar em algum ecossistema. Se o 

Meio Ambiente tem suas subdivisões, em algum habitat, ou nicho, esse personagem precisa 

estar compreendido. É o que se analisará a seguir. 

 

3.2 Divisão didática do Meio Ambiente 

 

Para a doutrina dominante, o meio ambiente é didaticamente organizado sob quatro 

aspectos: o meio ambiente natural ou físico, o meio ambiente cultural, o meio ambiente 

artificial e o meio ambiente do trabalho. São muitos os autores que adotam essa divisão. É o 

caso de José Afonso da Silva, Pedro Lenza, Luís Paulo Silvinskas, dentre tantos outros. Uma 

consulta ás principais obras sobre o tema, aponta diferenças muito tênues de um autor para o 

outro. Predominantemente, isso é, também, o que se ensina nas aulas de Direito Ambiental, 

nas principais faculdades de Direito, no Brasil. 

De acordo com a dicção do Texto Constitucional vigente, e sem se distanciar muito 

do que descreve Pedro Lenza em sua obra, pode-se afirmar que meio ambiente natural se 

constitui de solo, água, ar atmosférico, energia, flora e fauna. Ou seja, é a correlação entre os 

                                                           
18

 Segundo René Descarte, iluminista francês, os animais diferentes do homem não tinham alma e, por isso, eram 

como máquinas, não sentiam dor. 
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seres vivos e o meio em que vivem. O meio ambiente cultural se compõe da história e da 

cultura de um povo, suas raízes e identidades. Essa subdivisão integra o patrimônio histórico, 

artístico, arqueológico, paisagístico e turístico. O meio ambiente artificial se divide em espaço 

urbano fechado e espaço urbano aberto. O primeiro se materializa na parte construída, 

destacando-se as edificações; o segundo é formado pelos equipamentos públicos, como as 

ruas, espaços livres, parques, áreas verdes, praças etc. Por fim, o meio ambiente do trabalho é 

uma espécie do meio ambiente artificial. Essa divisão engloba todo o local onde o trabalhador 

exerce as suas atividades.  

E agora, será que é possível retirar o animal doméstico de pelo menos uma dessas 

partes em que se divide o meio ambiente? A verdade é que, à medida que se compreende o 

que é meio ambiente e como se encontra dividido, mais se conhece o que é animal doméstico 

e qual é sua importância para a vida do homem. É urgente que se entenda esta verdade: para 

que não haja mais animal doméstico, não basta extinguir o animal; é preciso extinguir o 

homem. 

Como se pode notar, não se propugna, aqui, a extinção de um animal; quer-se a 

erradicação de uma prática, que é cruel e desumana. E, mais uma vez, vale destacar que a 

preocupação do presente discurso não é saber se esse animal é ou não destinatário de direitos. 

Nesse caso, a institucionalização de uma norma federal proibitiva da crueldade contra o 

animal de carga é tão urgente, que não dá para esperar uma mudança de comportamento. Há 

nobilíssimos ideais se ocupando dessa mudança. De acordo com o já esmiuçado em linhas 

anteriores, o prisma de que se vale, aqui, é exatamente a condição de racional e de detentor de 

direitos (humanos) que o homem ostenta. Se a espécie antrópica detém esses atributos, ela 

mesma tem de fazer valer a prerrogativa.   

Quanto à divisão do Meio Ambiente, é preciso entender que, em todas as partes, é 

possível encontrar o animal de trabalho. Mas é salutar, aqui, estabelecer o seguinte: a 

escravidão em que ele vive é incoerente à vida humana. Rechaçar essa prática é semelhante 

àquela que, legalmente, findou-se, no Brasil, em 13 de maio de 1888. E que isso seja feito 

pela racionalidade, pelo fundamento do que é real. Essa motivação está muito mais próxima 

do homem. Se todos têm direito a um Meio Ambiente ecologicamente equilibrado e se todo 

animal é, também, Meio Ambiente; então, racionalmente, não há justificativa para a 

escravização: porque animal de carga é um desequilíbrio ambiental.  

Entretanto, quem sente seu direito desrespeitado com o sofrimento psicológico 

causado pela crueldade praticada contra o animal doméstico, principalmente o animal de 

serviço, por se encontrar à vista de todos, o que fazer? De quem se deve exigir o cumprimento 
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do mandamento constitucional, o tão propalado equilíbrio ecológico? Estaria o animal de 

trabalho excluído da relação com a necessidade extrema de se manter o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado? É sensato permitir que esse animal seja desconsiderado na 

investigação das consequências trazidas por um possível desequilíbrio ecológico? 

Como sugestão de resposta às indagações acima, é interessante lembrar que o novo 

ordenamento constitucional delegou competência ao Poder Público e à coletividade, para a 

preservação e defesa do indigitado direito. Isso é o que se lê no art. 225 da Constituição da 

República Federativa do Brasil. Então, não há dúvida de que cada brasileiro é responsável 

pelo equilíbrio de que fala a Lei Maior. E que a sociedade entenda a referida norma 

constitucional como a estipulação de um poder-dever. 

Mas é preciso reiterar, aqui, que não se fala apenas da proteção do animal de 

trabalho. É importante lembrar o ser humano envolvido na questão. Nesse caso, livrar o 

animal de carga de sua condição de escravo é também atribuir ao trabalhador braçal que 

convive com ele maior dignidade e respeito. O mundo moderno não pode mais conviver com 

essa prática, tão desconfortável para o animal quanto para o trabalhador, quase sempre 

autônomo, que o fustiga em sua lida diária. 

Vale destacar, por fim, que, nos termos do artigo 200, VIII, da Carta Política 

brasileira, é atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS) a colaboração com a proteção do 

meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Além do citado dispositivo, a proteção 

também se encontra normatizada, direta ou indiretamente, no rol dos direitos sociais, 

principalmente com relação à saúde, uma vez que é indispensável que se garantam aos 

trabalhadores condições de salubridade e segurança (LENZA, 2010, p. 396, texto adaptado). 

Isso também não pode ser negado ao carroceiro. 

 

3.3 A proteção do meio ambiente 

 

A ideia da necessidade de se proteger juridicamente o meio ambiente remonta aos 

povos antigos. É possível encontrar essa preocupação, por exemplo, no direito romano; de 

maneira especial, com relação à limpeza das águas, ao barulho, à fumaça e à proteção de áreas 

plantadas. Em todo o mundo, há diferentes formas de acidentes geográficos naturais com 

proteção especial e considerados ícones culturais, científicos, históricos ou religiosos. Consta 

na vigente Constituição brasileira, art. 23, III, in fine, que é competência comum entre os 

entes federativos, a proteção das “paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos”. 
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Da mesma forma, encontram-se, na história da humanidade, regras de proteção para 

algumas espécies de animais, vegetais e outros elementos da natureza. Entretanto, esse 

sentimento sempre teve um fundo econômico, cultural ou religioso. Algumas espécies, ainda 

hoje, representam tradições milenares para diversos povos; como é o caso da vaca, para as 

culturas hinduístas, e o lhama, para o povo andino. Na maioria das vezes, porém, como já 

ficou claro acima, o sentimento preservacionista recai sobre uma determinada área histórica, 

um monte sagrado ou um rio importante para os costumes, a cultura, ou a tradição religiosa de 

uma determinada sociedade. 

Mas a noção de preservar para atender a uma crença ou a uma cultura específica é 

muito insignificante em termos globais. Numa comparação lógica, preservar por medo, fé ou 

cultura, não é tão diferente que preservar para atender a um interesse econômico. A proteção 

ambiental visando às presentes e às futuras gerações deve nascer de um estágio mais nobre da 

racionalidade, ter como apanágio principal a perpetuação da vida no Planeta e ter caráter 

universal. Além disso, os homens precisam entender o que é preservar a vida como fator 

dinâmico e complementar às atividades naturais do Planeta: vida preservada é vida saudável, 

sem sofrimentos, sem crueldades. 

 

3.3.1 A verdadeira preocupação em preservar o meio ambiente 

 

Estudiosos do tema afirmam que o moderno pensamento preservacionista se iniciou a 

partir da metade do século XX, logo após o fim da Segundo Guerra Mundial. Parece ter sido 

esse grande flagelo que deu ao homem a verdadeira noção do seu poder destruidor. Segundo 

Ignacy Sachs (1998), as explosões atômicas trouxeram à humanidade a certeza de que havia 

alcançado suficiente poder técnico para destruir eventualmente toda a vida no Planeta. Para o 

autor, também foi nesse período, com a chegada do homem à lua
19

, que veio a descoberta da 

finitude dos recursos naturais da Terra, em sua visão, um paradoxo (SACHS, 1998, adaptado). 

Também para Pedro Lenza, autor já citado em páginas anteriores, a moderna noção 

de preservacionismo ambiental, Direito Ambiental e a necessária conscientização a respeito 

do tema surgem em meados do século XX, sob uma nova perspectiva. Lenza esmiúça o tema 

dando enfoque aos acontecimentos ocorridos na segunda metade do século passado, 

principalmente os fatos políticos e sociais do pós-guerra. Para a doutrina dominante no país, 

esse é o período de maiores e mais importantes mudanças no comportamento humano acerca 

da preservação ambiental. 
                                                           
19

 O homem pisou o solo lunar, pela primeira vez, em 20 de julho de 1969. 
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Outro autor que deve ser muito festejado nesse sentido é Guido Fernando Silva 

Soares (1995), para quem a consciência da necessidade de proteção do meio ambiente decorre 

de alguns fatores; tais como: os problemas advindos com o crescimento caótico das atividades 

industriais, o consumismo desenfreado em âmbito local e mundial, uma filosofia imediatista 

pelo desenvolvimento a qualquer preço e a inexistência de uma preocupação inicial com as 

repercussões causadas ao meio ambiente pela atividade econômica. Sua tese “As 

responsabilidades no direito internacional do meio ambiente”, escrita em 1995, quando se 

tornou professor titular da USP, é um grande achado para os estudiosos do Direito Ambiental. 

O pensamento do professor Guido Soares também reforça a ideia de que o homem alterou 

radicalmente sua forma de pensar o meio ambiente a partir de meados do século XX. 

Além dos fatores já citados, acredita-se que também tenha influenciado para essa 

mudança de paradigma a descoberta de que é errônea a noção de recursos naturais infinitos, 

inesgotáveis e recicláveis por mecanismos automáticos da própria natureza. Até então, o 

homem não se preocupava muito com a finitude dos bens naturais do Planeta. É provável até 

que essa ideia foi que alimentou a Revolução Industrial, em meados do século XIX. Pela 

visão adquirida nas últimas décadas, porém, descobriram-se os erros do passado. 

Entretanto, nem tudo é moderno nessa seara. A título de liame entre esse novo 

paradigma e o tema central do presente discurso, é relevante lembrar que nunca foi 

preocupação humana defender o animal de carga como um bem ambiental. Ele sempre foi 

tratado como parte de um patrimônio, uma espécie de coisa, cuja existência depende da 

vontade de um proprietário. O primeiro prejuízo infligido ao animal doméstico, 

principalmente ao juridicamente chamado de bem semovente, é a perda da condição de 

elemento faunístico. Esse animal parece ser isolado da natureza para ser escravizado durante 

sua vida útil; ao final desta, é descartado de forma impiedosa e desumana. 

Não é difícil encontrar pelas vias públicas ou por outros espaços urbanos, como 

terrenos baldios e lixões que avizinham as cidades, animais abandonados em condições 

deploráveis. Quase sempre, eles se apresentam desnutridos, com ferimentos por toda a 

extensão do corpo. E, numa penúria inconcebível, vão à procura de nada: desnorteados e 

inanes. Tudo isso, depois de terem sido explorados durante toda a sua vida. É nesse ponto que 

se quer instigar aqui: o responsável por essas crueldades é o mesmo sujeito detentor dos 

atributos conhecidos como direitos “humanos”? 

Impende destacar que essas maldades contra o animal de serviço são praticadas 

praticamente no mundo inteiro. A preocupação em preservar o meio ambiente não inclui o 

animal de carga no contexto natural. No Brasil, seguindo a inteligência da vigente 
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Constituição Federal, é pacífica a ideia de um direito subjetivo ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. O problema é que, principalmente nas regiões mais pobres do 

país, onde há um alto índice de analfabetismo, de desemprego ou subemprego, a luta pela vida 

humana é muito mais importante que qualquer ideia ecológica. 

Com base em questões desse tipo é que se torna imprescindível discutir a forma 

como se efetiva o referido direito. Porque é insensato pensar que o equilíbrio ambiental de 

que trata a Carta Política seria um direito garantido apenas ao indivíduo que detém um alto 

poder aquisitivo. Em sendo assim, é preciso considerar que o indigitado direito deve incluir 

outros equilíbrios, inclusive, aqueles que venham a erradicar a grande dívida social do país. O 

desafio atual, tanto dos países industrializados quanto dos emergentes, é adequar o direito 

transindividual ou difuso, ao desenvolvimento econômico de toda a coletividade.  

Nesse ponto, nasce uma das grandes polêmicas da área ambiental: os países 

desenvolvidos, demonstrando-se “preocupados” com a preservação da natureza, “sugerem” 

aos países em desenvolvimento que diminuam suas atividades potencialmente destruidoras 

dos recursos naturais, para se tornarem santuários da humanidade. Argumento mais falacioso 

não há. O problema é que essas modalidades de políticas globais, como é o caso em comento, 

vêm dos Estados mais desenvolvidos economicamente, como uma imposição aos povos 

menos agraciados em bens econômicos, profissionalizantes e educacionais. O maior 

descompasso com relação à preservação e ao respeito para com a natureza e seus 

componentes nasce desses fatores. 

Não obstante tratar-se de tema a ser discutido à frente, vale enfatizar que, em sede de 

preservação do meio natural, a legislação de qualquer parte do mundo é bastante pródiga. 

Basta imaginar os tantos Encontros e Conferências promovidos pelas Nações Unidas, os 

Tratados e as Convenções estabelecidos por várias instituições e Estados Nacionais. No caso 

do Brasil, o país vive uma verdadeira inflação legislativa. É claro que o espantoso número de 

normas referentes ao meio ambiente tem origem bem remota; mas, sem dúvida, o viés 

também foi sempre econômico.  

Hodiernamente, porém, a teleologia da atividade legiferante na seara do direito 

ambiental tende a atingir um caráter humanitário e um sentido conscientemente transnacional 

e difuso. O problema agora é combinar a preocupação ecológica, externada na criação de 

muitas e diversificadas unidades de preservação ambiental, leis e tratados, com o 

desenvolvimento econômico do país. Esse modelo de crescimento é o que se denomina 

tecnicamente de “desenvolvimento sustentável”, outro tema transversal bastante útil para o 

presente discurso.  
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4 O ANIMAL DE TRABALHO E A QUESTÃO DA SUSTENTABILIDADE 

 

 

Não se pode olvidar que o cerne do presente discurso é a defesa da integridade física 

e “psicológica” do animal de tração. Todavia, interessa considerar, também, os temas que 

perpassam a linha diretiva da discussão. E que esses temas não se confundam com abstrações 

profusas de um trabalho prolixo, ou com divagações de um conteúdo disléxico. É preciso 

analisar o animal de serviço dentro desse bojo temático; porque, infelizmente, aí é o seu lugar. 

É claro que melhor seria se ele estivesse em seu habitat natural, não sofreria crueldades; 

também não seria doméstico, nem de serviço. Tratar-se-ia, tão somente, de uma espécie 

silvestre, propensa e subordinada apenas às leis naturais. 

E, com o fito de encurtar a distância entre os temas que envolvem a vida humana no 

meio ambiente, principalmente nas cidades, é preciso esmiuçar, pelo menos, o conceito mais 

genérico de “sustentabilidade”. Entretanto, mesmo homenageando a concisão, necessário se 

faz fugir do laconismo, tão prejudicial quanto a prolixidade. Mas que fique bem claro: buscar-

se-á uma explicação plausível para o termo “desenvolvimento sustentável”, não para 

“desenvolvimento econômico”. 

À primeira vista, afigura-se como contraditório discutir sustentabilidade e animal de 

trabalho. Toda a artificialidade proveniente das muitas ciências modernas, reforçada pelas 

invenções ligadas à alta tecnologia, traça uma linha virtual no tempo, que empurra a força 

animal para um passado remoto. A relação entre “desenvolvimento” e animal de carga, por 

exemplo, parece, hoje, não fazer nenhum sentido. 

Entretanto, analisando-se um país como o Brasil, onde a grande extensão territorial 

acaba por possibilitar a formação de diferentes sociedades, é preciso considerar as 

interdependências temáticas. E, como a matéria “sustentabilidade” não é algo de fácil 

conceituação, torna-se necessário confrontar seus múltiplos significados, em busca da nota 

convergente dos dois contextos. O primeiro exercício para a apreciação precisa ser, sem 

dúvida, o liame existente entre o verbo “desenvolver-se” e o adjetivo “sustentável”, uma coisa 

deve estar imbricada à outra.  

 

4.1 Desenvolvimento e sustentabilidade 

 

O termo “desenvolvimento”, qualquer que seja o âmbito da discussão, tem de ser 

entendido como “avanço”, “crescimento”, “progresso”. Não dá para inventar outro conceito, 

ainda que amparado em abstrações. Já o substantivo abstrato “sustentabilidade” tem relação 
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com “suportabilidade”, “poder de continuação”. Sustentável é tudo aquilo que se pode 

sustentar, aquilo que é “capaz de se manter mais ou menos constante, ou estável, por longo 

período
20

”.  

Ocorre que, para o caso em comento, não basta saber o significado frio dos termos, 

porque um vem associado ao outro, requerendo análise mais acurada. Nesse caso, o que vai 

comandar o novo conceito é a combinação do núcleo “desenvolvimento” com seu sintagma 

“sustentável”; este, o determinante na expressão. Portanto, uma palavra está jungida à outra, 

formando uma unidade de sentido. Mas, o que seria “desenvolvimento sustentável”? Qual 

“desenvolvimento”? Qual “sustentabilidade”? 

Ainda hoje, a definição mais encontrada nos dicionários para “desenvolvimento 

sustentável” é aquela que afirma ser o “processo de desenvolvimento econômico em que se 

procura preservar o meio ambiente, levando-se em conta os interesses das futuras gerações” 

(FERREIRA, 2007). Como se pode ver, o vernáculo não consegue apartar a expressão 

“desenvolvimento sustentável” do conceito de economia. Outra prova de que o ideal que se 

busca nesta apreciação não se amolda a tal conceito é a ideia de “interesse”, de pertença, 

consubstanciada na metalinguagem do dicionário.  

 Diante de tal insolubilidade, a mesma que experimentaram diversos organismos 

nacionais e internacionais, recorre-se à definição surgida na Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento. O referido conceito se encontra no site do World Wildlife 

Fund
21

 (WWF), onde se lê que desenvolvimento sustentável é o “(...) desenvolvimento capaz 

de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as 

necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o 

futuro
22

.”  

Outro problema enfrentado pelo homem de todos os tempos é a confusão semântica 

entre o vocábulo “desenvolvimento” e a ideia de “crescimento econômico”. Mas esses dois 

termos não podem ser considerados sinonímicos. O crescimento econômico, como sempre foi 

entendido, depende de consumo cada vez maior de energia e de recursos naturais. Isso o torna 

insustentável, uma vez que ele tende, de acordo com o conhecimento tecnológico atual, a 

esgotar esses recursos naturais de que dependem todas as espécies de vida terrestre. Tem 

                                                           
20

 Esse é o significado criado pelo dicionarista Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, no Dicionário eletrônico da 

Língua Portuguesa, ed. 2007. 
21

 Fundo Mundial para a Vida Selvagem. 
22

Comissão criada pelas Nações Unidas (1983-1986) e presidida por Gro Harlem Brundtland, para discutir e 

propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental.  

Disponível em <http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/> 

(Acesso em 08/10/2012). 

http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/
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como escopo a transformação de uma matéria básica em produtos, gerando riquezas ou 

valores cifráveis por uma atividade mercante. 

A mesma definição não se encaixa na outra nomenclatura. Desenvolvimento, de 

forma genérica, consubstancia-se em avançar em uma direção, no desenrolar de uma ideia. A 

execução sequencial de um plano rumo a um ideal. Já o mesmo termo preso ao sintagma 

“sustentável”, sugere uma negativa de alteração drástica ou perniciosa do sistema em que 

ocorre o desenvolvimento. “Desenvolvimento sustentável” é, assim, o desenrolar de ações 

planejadas, que impliquem a busca de qualidade ao invés de quantidade. Aplicada ao Meio 

Ambiente, a terminologia propõe a produção sem destruir ou maltratar as fontes de matérias-

primas. A ideia é combinar o processo produtivo com a reutilização e a reciclagem. 

Pronto! Surge, aqui, um forte argumento para aqueles que são contrários à libertação 

do animal de trabalho. Dirão eles que a tração animal está mais condizente com o conceito de 

desenvolvimento sustentável que o motor de propulsão. Certamente ainda hão de apregoar, de 

forma enfática e peremptória, que a força animal é reutilizável, não polui e não causa 

acidentes graves.  

No entanto, esses pensamentos, na veemência do argumento, esquecem que o 

problema não é o animal trabalhando nas ruas, por exemplo, mas suas inter-relações com o 

turbilhão de atividades que compõem os centros urbanos, a poluição visual e sonora, o stress a 

que se fica sujeito nas cidades. Tal argumento só seria válido se só houvesse a tração natural 

puxando as cargas nas cidades, mesmo nada justificando, ainda, a escravização do animal. 

Vê-se, ainda, que o contra-argumento não pode parar por aí. Não é aceitável o 

aproveitamento da força animal nem mesmo em um ambiente bucólico, campesino. É 

necessário abolir, de vez, tal prática. Não é humano subjugar o animal, ou desfrutar de sua 

força física, para produzir bens e serviços. Ainda mais quando se têm outras formas mais 

viáveis de transporte. E, já que é difícil mudar esse paradigma de forma abrupta, que a 

aplicação da lei seja mais rigorosa, punindo os maus-tratos praticados contra esse animal, 

também na lida do campo, até que chegue a total libertação desse pobre escravo. 

Impende ressaltar, mais uma vez, que a culpa pela crueldade não deve ser debitada 

integralmente ao homem, quase sempre rude, que guia o animal. O vilão maior é o 

comodismo social, a indiferença frente ao sofrimento do ser irracional escravizado. Aceitar a 

tração animal nos dias de hoje é aprovar a convivência do tosco com o sofisticado, do 

esdrúxulo com o ultramoderno. E não se trata de negar a relação amistosa entre o instintivo e 

o racional, porque esse dualismo é a própria explicação da vida humana. A escravização do 

animal de trabalho é algo refletido, calculado. Muitos trabalhadores rejeitam manter um 
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vínculo empregatício com uma empresa, porque preferem a atividade autônoma resumida no 

transporte de pequenos fretes. Já o Poder público e a sociedade concordam com a prática 

porque a mudança os tiraria da inércia do tradicionalismo. Para extingui-la, seria preciso 

buscar novas saídas. Como se vê, a falta de enfrentamento da questão é uma racionalidade. 

Mas há muitas saídas viáveis. Investir na educação e na formação profissional do 

homem que fustiga seu companheiro de trabalho seria muito mais lógico e justo. Patrocinar a 

esse trabalhador braçal outros meios de transporte para as cargas, atualmente conduzidas pelo 

veículo de tração animal, seria outra solução.  

Com relação à conduta da sociedade, é preciso protestar e agir contra os maus-tratos 

e todas as formas de crueldade praticadas contra os animais. Lutar pelo fim de qualquer 

escravização é humanizar a lista de direitos fundamentais inatos ao ser racional. Todas essas 

condutas são tarefas a ser realizadas pelo Poder Público e pela sociedade. Isso está em 

conformidade com a nobreza da inteligência, explica o que é sustentabilidade. 

 

4.2 Breve histórico da expressão “desenvolvimento sustentável” 

 

De acordo com José Eli da Veiga (2009), a novíssima expressão “desenvolvimento 

sustentável” foi publicamente empregada, pela primeira vez, em agosto de 1979, no Simpósio 

das Nações Unidas sobre as Interrelações entre Recursos, Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Antes, porém, em 1972, a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, 

ocorrida em Estocolmo, levou o tema Meio Ambiente às “páginas” da Agenda 

Internacional
23

. É provável que, àquela época, o termo ainda não contivesse o atual 

significado, mas já trazia em seu bojo semântico a ideia básica do objetivo sempre buscado 

pela expressão. 

Os organizadores da conferência de 1972 haviam promovido, um ano antes, o 

Encontro de Founex, com o objetivo de discutir, pela primeira vez, a subordinação entre o 

desenvolvimento e o meio ambiente. À Conferência de Estocolmo, seguiu-se uma série de 

encontros e relatórios internacionais. Esses eventos culminaram, vinte anos depois, com o 

Encontro da Terra, ocorrido na cidade do Rio de Janeiro (SACHS, 2002)
24

.  

                                                           
23

 Trecho adaptado do texto “Os desafios do desenvolvimento sustentável no Brasil”, publicado no livro 

“Desenvolvimento, Justiça e Meio Ambiente”, obra organizada por José Augusto Pádua. O trecho referido se 

encontra na p. 157 do livro. 

 
24

 Informação adaptada do Artigo de Ignacy Sachs, “Pensando sobe o Desenvolvimento na Era do Meio 

Ambiente”. O texto faz parte do livro “Caminhos para o desenvolvimento sustentável”, obra organizada por 
Yone P. STROH e publicada, em 2002, pela Editora Garamond. 
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É inegável o valor da referida Conferência de Estocolmo para tudo que surgiu, com o 

passar do tempo, em termos de desenvolvimento sustentável. Há uma grande quantidade de 

documentos, tratados e diplomas legislativos, encontros e conferências inspirados no evento 

de 1972. O pensamento mudou radicalmente acerca da necessidade de preservar os recursos 

naturais. Nas últimas décadas, muitos organismos internacionais voltaram a atenção para o 

tema “sustentabilidade”, não obstante o fato de haver, em muitos desses, a expectativa de um 

desenvolvimento econômico.  

Dez anos após a realização da “Rio 92”, com a intenção de estudar o tema ao lado do 

fenômeno da globalização, a ONU organizou a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável. O encontro se deu na cidade de Johanesburgo, na África do Sul. Segundo o que 

se lê no livro Direito do Ambiente, de Édis Milaré (2011, p. 102), havia uma enorme 

preocupação com os rumos que tomara a sociedade mundial: aumento demográfico, alta 

concentração de renda, desigualdades sociais de todo gênero, consumo exagerado por parte 

das classes mais favorecidas, distanciamento entre os países do Norte com os países do Sul. 

Esses e outros fatores levavam à intensificação do consumo para índices muito além da 

capacidade dos ecossistemas, tanto com relação à produção quanto ao que diz respeito à 

absorção de resíduos. 

Ainda segundo o autor, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), anteriormente à Conferência de Johanesburgo, “havia publicado dois interessantes 

textos: Beyond the year 2000: the transition to sustainable consumption e Elements for 

policies for sustainable consumption
25

, relacionados com a Agenda 21”. Esses textos foram 

traduzidos e publicados em 1998, pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 

reunidos em um mesmo volume. A edição se intitulou Consumo Sustentável. Como coeditor, 

participou do feito o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor — IDEC. 

Com relação ao Brasil, o cenário da sustentabilidade nunca foi animador. De acordo 

com o magistério de Antonio Inagê de Assis Oliveira (2005)
26

, até o advento da Lei 6.938/81, 

apenas alguns recursos naturais, isoladamente, mereciam proteção legal. Temas como Águas, 

Flora, Fauna e Recursos Minerais eram objetos de legislações específicas, com nítido enfoque 

econômico-financeiro imediato (OLIVEIRA, 2005, pp. 45/46, adaptado). O país só passa a se 

                                                                                                                                                                                     

  
25

Além do ano 2000: a transição para o consumo sustentável e Elementos de políticas para o consumo 

sustentável (Tradução nossa). 

 
26

O texto foi adaptado a partir das pp. 45/46, do livro “Introdução à Legislação Ambiental Brasileira e 

Licenciamento Ambiental”, do autor citado. 
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preocupar, de forma mais efetiva, com o Meio Ambiente com a chegada da nova ordem 

constitucional, ocorrida em 1988. 

No entanto, a novel Constituição não teve o poder de alterar, em seus primeiros 

tempos, a concepção brasileira em termos de desenvolvimento sustentável. Mesmo a Agenda 

21, promulgada em 2002, ainda enfrenta entraves absurdos, tanto no âmbito federal quanto 

nos âmbitos estadual e local. Parece ainda não haver, na cultura da sociedade brasileira, um 

sentimento dominante em termos de preservação ambiental. Talvez pela exuberância dos 

recursos naturais, talvez pela falta de discussão do tema nas escolas de nível Fundamental e 

Médio. Muita coisa ainda precisa ser feita em prol do tema. E, corroborando o pensamento 

dominante entre as principais autoridades do ecocentrismo, é preciso que se desmitifique o 

termo PIB como símbolo de desenvolvimento. 

O que se fez neste item não pode ser visto como um voo sem destino premeditado, 

porque não há fuga ao tema central. A mente sadia e consciente precisa notar a simplicidade 

do que se pede à racionalidade com a realização do objetivo aqui buscado. Na grandiosidade 

que é o tema “desenvolvimento sustentável”, que diferença faria a retirada do animal de 

carga, pelo menos, dos grandes centros urbanos? Causaria algum dano, ou grande impacto, às 

economias dominantes ou àquelas emergentes?  

Em outra análise, o que representam os quilos de entulho, dejetos e alguns tipos de 

produtos recicláveis, carreados à custa do sofrimento do animal de carga, em comparação aos 

milhares de toneladas de produtos e matérias-primas, que cruzam água, terra e céu a todo o 

momento? Retirando-se o animal de serviço da turbulência dos centros urbanos, por exemplo, 

faria alguma diferença? O desenvolvimento econômico estaria ameaçado? Sem o animal 

trabalhando ao lado do homem, a sustentabilidade se tornaria inatingível? 

Outro fator favorável à libertação do animal de carga é o momento em que vive a 

humanidade em termos tecnológicos. No passado, não: o tanque de guerra e a força motriz 

eram, principalmente, os equinos. Os transportes a longas distâncias se faziam à força bruta 

do animal e, em não havendo queda d’água, o bruto tocava o engenho. Assim, o animal de 

serviço foi solução, na ausência de outras forças. Agora não há justificativa para sua 

exploração, é preciso alforriá-lo urgentemente. Aceitar um animal em tão impiedosa penúria, 

a ser espancado em público quando não suporta o peso que conduz, é desumano, é aviltante, é 

insustentável. 
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4.3  Desenvolvimento sustentável não é uma utopia 

 

O homem atual precisa entender que a sustentabilidade é algo possível. Urge 

esclarecer, no entanto, que desenvolver-se nesse paradigma não é uma questão de escolha, 

mas uma necessidade. Estudos comprovam que o poder destruidor da espécie antrópica pode 

levar ao extermínio todas as formas de vida que habitam a Terra. Isso não é uma profecia 

funesta, nem a filosofia de um extremista em matéria ambiental: qualquer análise do tema 

apontará um futuro não muito animador, caso as gerações presentes não se preocupem com 

essa realidade. 

É claro que a discussão não envolve as variações naturais. Se o Planeta já dinamiza 

suas próprias alterações, tentar inverter ou neutralizar esse dinamismo é também antagônico à 

ideia de preservação. Ainda bem que a forma como tais eventos acontecem nem sempre dá 

margem ao enfrentamento. Essas forças se impõem e toda espécie de vida que se defenda; 

porque qualquer luta é inglória.  

E, se o engenho humano cria um mecanismo para afrontar a ordem natural, o 

resultado é, quase sempre, mais desastroso. Isso prova que sustentabilidade envolve respeito 

às regras ditadas pela natureza: inteligência não é mudar essas regras, mas utilizá-las para 

produzir, por exemplo, energia limpa. Racional não é destruir a mata para fabricar móveis ou 

carvão, mas conviver com ela, de forma consciente e responsável, usufruindo de tudo aquilo 

que ela produz para o bem da vida. Nesse sentido, cabe destacar que a escravização de 

qualquer animal, impondo-lhe um trabalho, é um contrassenso com a preservação. 

Outro ponto de que não se pode esquecer é a possibilidade de harmonia entre 

desenvolvimento sustentável e crescimento econômico, como já discutido acima. O homem 

sempre foi tão arraigado à ideia de lucro que acabou sacramentando este paradigma: a 

sustentabilidade é contraditória à economia. É lamentável o que sempre se fez em consenso 

com esse pensamento. Pode-se dizer que a luta pela preservação ambiental encontra nesse 

falso axioma o grande óbice. Mas nada disso é verdade: o tema não guarda relação com lucro 

ou prejuízo, é só uma nova postura humana frente a um bem que é de todos.  

Numa análise superficial, pode-se afirmar que o crescimento se dá na forma 

extensiva ou na intensiva. Na primeira modalidade, ele ocorre quando uma população se 

espalha por novas áreas. Em regra, é o que acontece nas conquistas territoriais. Já o 

crescimento intensivo advém da exploração da força de trabalho, do capital e dos recursos 

naturais. Os dois tipos podem ser danosos. Basta lembrar, no primeiro caso, os prejuízos 

causados pelo colonialismo. Quanto ao segundo modelo, tem-se o emprego malicioso do 
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capital, qualquer que seja sua origem, a insana utilização da força do trabalho escravo e a 

degradação dos recursos naturais por condutas irresponsáveis em busca de lucros, de 

subsistência ou de matéria-prima para a indústria. 

Mas, como alcançar o desenvolvimento sustentável? Qualquer iniciativa começa pelo 

despertar de uma nova consciência. Fala-se da necessidade de se alterar a legislação 

ambiental, mas isso nada influenciaria; necessário é educar o homem na bitola das normas 

existentes. O desafio é enfrentar, por exemplo, a imbricação do setor público com o privado, a 

ganância por divisas, o atrelamento da economia a índices como PIB, renda per capta, 

poupança interna e Mercado de Capitais. O Programa das Nações Unidas (PNUD), indiferente 

a esses fatores, calcula o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) pela combinação entre a 

renda, a expectativa de vida e o acesso à educação. Essa é uma forma mais humana de se 

conhecer o estágio em que se encontra um povo, em termos de desenvolvimento. 

Então, não haverá sustentabilidade à vista da injustiça social, do empobrecimento de 

uma parte da sociedade em detrimento do acúmulo de riquezas nas mãos de uma elite. Nesse 

novo paradigma, nada significa o status positivo de um vetor econômico frente a uma injusta 

política distributiva da renda. E, se todo homem tem direito ao Meio Ambiente 

ecologicamente equilibrado, inegavelmente um bem de primeira necessidade, degradar esse 

Meio é desrespeitar os Direitos Fundamentais.  

Da mesma forma, o capitalismo voraz, que implanta na população mundial a 

necessidade de estar sempre consumindo, é um agente violador da Dignidade da Pessoa 

Humana. A dependência produzida pelo consumismo é a mais atroz escravidão do nosso 

tempo, um dos mais potentes inimigos do desenvolvimento sustentável. É nesse universo 

temático que se deve inserir a exploração brutal de uma espécie viva. É com essa nota 

inumana que o homem domina o animal, além de se colocar acima de todas as outras espécies 

vivas e recursos naturais. 

É interessante que se abra, aqui, um parêntese, para reforçar algo já esmiuçado 

alhures. Dominar pela razão é inerente à espécie humana. Não há, até hoje, como contestar 

isso. A questão combatida é apenas a forma como se dá essa dominação. Mas não se pode 

negar que, pela inteligência, apenas o homem pode mudar o mundo, além das leis da própria 

natureza.  O problema é que esse homem acaba se igualando aos entes irracionais, quando se 

entrega à sanha do lucro, por intermédio do consumismo.  Com base nesse mercado, cada vez 

mais voraz, é que se ouvem perguntas do tipo: Seria possível estabelecer um equilíbrio entre 

os Direitos Humanos, o Meio Ambiente e a Sustentabilidade?  
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Qualquer pessoa dotada de um mínimo de racionalidade afirmará que isso não é uma 

questão de querer, mas de necessidade extrema. O que a urbanização, combinada ou não com 

os processos produtivos, tem feito com o Meio Ambiente atingiu escala irreversível nos 

últimos tempos. A humanidade atingiu um estágio que, se nada for feito urgentemente, os 

recursos naturais que ainda restam serão dizimados em poucas décadas. Nesse caso, uma das 

mais sérias preocupações diz respeito à água em condições de consumo humano. 

O Desenvolvimento Sustentável é a única saída para um mundo melhor. Entretanto, 

quando se fala em um mundo melhor, com melhores qualidades de vida, é preciso incluir 

todas as pessoas que habitam o Planeta. Esse é o teor do artigo 1º da Declaração sobre o 

Direito ao Desenvolvimento das Nações Unidas, adotada pela Resolução 41/128 da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, de 4 de dezembro de 1986. Para esse documento, “o 

direito ao desenvolvimento é um direito inalienável de toda pessoa humana e de todos os 

povos, em virtude do qual estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, 

social, cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar, garantindo-se a plena realização 

dos direitos humanos e liberdades fundamentais”. 

Também a Constituição Brasileira de 1988, nos termos do caput e do inciso VI, do 

artigo 170, estabelece que: 

  

Art. 170 A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados, dentre outros princípios: (...) VI - defesa do meio 

ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado de acordo com o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e dos seus processos de elaboração e prestação. 

  

Esse contexto se encontra, ainda, no artigo 4º, I, da Lei 6.938/81. O dispositivo 

estabelece que a “Política Nacional do Meio Ambiente visará a compatibilização do 

desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico”. Parece que tudo de que se precisa está na norma. Por que, então, o 

desrespeito para com a natureza? A resposta já foi dada anteriormente: a sanha humana pela 

conquista e seu alto poder dominador, genesis do egoísmo. 

Como fica evidente, o homem moderno precisa entender a interdependência existente 

entre os Direitos Humanos, o Meio Ambiente e a Sustentabilidade. Esses fatores não podem 

ser considerados entraves entre si. É urgente, ainda, que se espalhe por todos os cantos da 

Terra que é retrógrada a ideia de que desenvolvimento econômico e sustentabilidade são 

termos de significados opostos. Quem tem essa visão ainda não ultrapassou a cancela do 

século XX, ou persiste em um modelo egoísta de desenvolvimento econômico, o mesmo que 



61 

 

degradou uma imensurável riqueza natural dos nossos ecossistemas. Esse pensamento é o 

mesmo que se opõe à retirada do animal de trabalho do seu estado de escravidão. 

É urgente que se crie uma noção moderna do que significam Direitos Humanos. 

Esses direitos devem existir com o ideal precípuo de caracterizar o ser racional realmente 

como “humano”. Quem detém esses direitos não pode prescindir de um caráter altruístico e 

benevolente, de uma postura ética e moralmente enobrecedora. Nesse diapasão, reafirma-se 

que, na relação estapafúrdia entre o homem e o animal de carga, padecem dominado e 

dominador. Conceder dignidade e bem-estar ao homem que vive a esfolar um animal para 

extrair o próprio sustento e o sustento de sua família é dar-lhe condição de largar a prática e 

partir para uma profissão mais humana. Tal conduta, do ponto de vista socioambiental, seria 

muita mais sustentável. 

Assim, parece incoerente reclamar “direitos humanos” um indivíduo que esbraveja 

um animal, tratando-o com crueldade. Todavia, mais incoerente ainda é a resignação desse 

indivíduo ao ultrapassado meio de sustento. É claro que, em termos de sustentabilidade, não é 

a mesma coisa do industrial que não se preocupa com a poluição do Meio Ambiente. 

Paradoxal é um indivíduo conscientemente poluidor falando de desenvolvimento sustentável. 

Ao mesmo tempo, ele deve estar contribuindo para o assoreamento e a contaminação de um 

rio, ou destruindo injustificadamente a cobertura vegetal de uma determinada região.  

E, indiferentes à sustentabilidade, os mercados produtor e consumidor se entregam à 

ganância do lucro fácil e de um falso bem-estar. Enquanto isso, aumentam-se os níveis de 

poluição no Planeta, em decorrência da degradação de inúmeros recursos naturais. A espécie 

humana só faz valer seu rótulo de “distinta” às outras espécies quando faz de sua inteligência 

o mais possante antídoto contra essas desumanidades. 
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5. A INVENÇÃO DO ANIMAL DOMÉSTICO 

 

 

 

No processo de evolução da vida humana no planeta Terra, não se pode apontar, com 

precisão, o estágio em que surgiu o afeto do homem pelo animal, sentimento esse que levou à 

domesticação das primeiras espécies. Hoje, com o grande avanço tecnológico, em questão de 

segundos, obtêm-se informações seguras de que, muitos séculos antes da Era Cristã, já havia 

quem pregasse a amabilidade para com todos os seres constituintes da fauna. No Código de 

Hamurabi, por exemplo, encontram-se diversas normas que estabelecem aos homens 

obrigações para com a saúde dos animais. Nesse aspecto, também uma das mentes mais 

criativas foi Pitágoras, extraordinário filósofo e matemático grego, que viveu entre os anos 

582 e 500, antes de Cristo.  

Entretanto, como já se disse acima, não obstante a engenhosidade da mente humana, 

é forçoso reconhecer a impossibilidade de se acertar uma marca no tempo para precisar o 

nascimento da afeição humana pelos animais irracionais. Há quem afirme, inclusive, que esse 

relacionamento amistoso seja fruto de uma força atrativa advinda do vínculo natural que 

remonta ao processo de surgimento das espécies. Esse processo magistral tem como ponto de 

partida um organismo comum a todas as formas de vida animal. Para os defensores de tal 

teoria, esse sentimento no homem é inato. 

Ante a insolubilidade do impasse, torna-se necessário escolher um referencial para a 

presente análise. Então, fica-se com o idealismo do filósofo francês Michel Eyquem de 

Montaigne (1533-1592) como ponto de partida. Segundo Montaigne, os animais viviam de 

forma harmônica e equilibrada na natureza, possuindo até mesmo mais virtudes que o próprio 

homem
27

. É bem verdade que o francês não se referiu tão somente ao animal em convívio 

direto com o homem. E é mais verdade ainda que o radicalismo de suas ideias, em total 

consonância com o movimento naturalista, pregava o retorno ao modo de vida dos nossos 

antepassados, sem sequer uma reflexão crítica com base na evolução da natureza. 

Porém o pensamento bem intencionado do grande idealista não durou muito. René 

Descartes (1596-1650), outro filósofo francês, alguns anos mais tarde, viria a entrar em 

confronto com a obra de Montaigne, pregando que os animais eram apenas um princípio 

mecânico. Para ele, um animal era como uma máquina, algo sem sentimento, uma “coisa” que 

nem mesmo conhecia a dor. Esse posicionamento do criador do Racionalismo se baseava em 
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 As informações foram adaptadas a partir de pesquisas sobre a vida e a obra de Michel Eyquem de Montaigne. 

Disponíveis em: <http://www.girafamania.com.br/artistas/personalidade_descartes.html> (Acesso em: 12 set. 

2012). 
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sua assertiva de que todos os processos de pensamento e sensibilidade faziam parte da alma; e 

— como se afirma, até hoje — o animal não humano era destituído de alma. Nunca uma 

teoria influenciou tanto o julgamento humano com relação ao tema em debate. A própria 

Igreja defendeu essa ideia durante muitos séculos. 

Nessa seara, é relevante destacar outra grande personalidade que viveu entre os anos 

1724 e 1804: Immanuel Kant. Para esse filósofo alemão, é a razão que comanda a boa moral. 

Em sendo assim, na visão do criador do Imperativo Categórico, até mesmo o sentimento de 

amor do homem pelo animal tem fundamento na racionalidade. Essa visão está realmente 

muito próxima da natureza humana. Dados bastante seguros confirmam que o Ser Humano, 

ao atrair o animal para junto de si, pensou primeiro nas vantagens que teria na relação, não 

naquilo que poderia fazer em benefício da criatura irracional. 

Todavia, somente em 1789, com Jeremy Bentham (1748-1832), renasce a ética do 

antigo pensamento grego com relação aos animais. A obra “Uma introdução aos princípios da 

moral e da legislação” revolucionou o pensamento da época e perdurou como verdade 

insofismável por um longo período. Bentham foi extremamente influenciado por alguns 

filósofos iluministas; dentre esses, Beccaria, Helvétius, Diderot, D'Alembert e Voltaire. 

Houve no trabalho do grande filósofo algumas influências de Locke e Hume. Como propõe o 

pensamento difundido por eles, convém destacar que, também para o presente desiderato, a 

razão deve prevalecer sobre os costumes e tradições
28

. 

Mas, em 1859, os conceitos desenvolvidos por Bentham foram gravemente 

ofuscados pela obra “A origem das espécies”, do britânico Charles Darwin. Segundo o 

pensamento darwiniano, o Ser Humano é apenas uma evolução dos primatas
29

. A teoria não 

agradou à Igreja, nem ao homem da época. Até então, a espécie humana era superior às 

demais, porque era considerada como descendente de Deus. O novo paradigma destruiu 

convicções e revolucionou a Ciência. O homem começou a perder seu status e passou a ser 

entendido como uma criatura advinda de um ancestral comum aos outros animais. Estava 

colocada em xeque a teoria da origem divina.  
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Informações sobre Jeremy Bentham. Disponível em: http://www.iep.utm.edu/bentham/ (Acesso em 04 de jun. 

2014). 
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 A obra “A origem das espécies”, de Charles Darwin, é ponto de referência para qualquer estudo sobre a 

evolução da vida humana na Terra. 
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5.1 O animal doméstico e suas relações com o homem 

 

Urge enfatizar que, no presente capítulo, estudar-se-á o animal doméstico de forma 

genérica, com o objetivo de entender a especificidade do animal de trabalho. Mas o interesse, 

aqui, não pode ficar restrito apenas a tal gênero, uma vez que seria impossível ao homem 

sobreviver no Planeta sem a existência da maior parte da vida irracional. Afixar esse conceito 

será de suma importância para o presente discurso, porque o animal de serviço se insere nesse 

universo de espécies e subespécies. A partir deste prefácio temático, impõe-se um desafio: o 

que seria mais desumano, maltratar uma árvore, ou espancar um animal em pleno trabalho? 

Na sociedade moderna, podem ser encontradas algumas respostas para a reflexão. 

Muitas dessas respostas estarão baseadas na importância da árvore para todo o Planeta, 

enquanto outras se fixarão no poder de sensibilidade do animal. Haverá, por certo, 

argumentações a favor da árvore, considerando o número de atingidos pelo dano; mas outras 

tentativas de persuasão favoráveis ao animal buscarão se basear na diversidade de serventias 

dele. E haverá, ainda, outras tantas respostas com justificativas diversas. 

No entanto, o pensamento a ser difundido na sociedade contemporânea é, ao mesmo 

tempo, único e universal. O homem que protege a árvore é o mesmo que repudia a prática de 

maus-tratos contra um animal. Porque o algoz é também inespecífico: quem trata um animal 

com crueldade, da mesma forma, não terá escrúpulos no trato com a árvore, com o rio, ou 

com outro ser humano. Se é insignificante para um indivíduo fustigar um animal até a sua 

exaustão no trabalho, também será normal poluir o rio com o entulho transportado, destruir a 

mata para produzir carvão, aprisionar e comercializar animais silvestres capturados na 

natureza, queimar seu lixo no quintal de sua residência, poluindo as redondezas, além de 

muitas outras ações sórdidas. Porque é tudo a mesma coisa. 

 

5.2 A convivência entre o homem e o animal doméstico 

 

Como já esmiuçado acima, ainda não há informações exatas de quando foi que a 

prática da domesticação se iniciou na história da humanidade. Aumenta ainda mais essa 

dificuldade o fato de que, com relação ao animal de trabalho, cada região do Planeta e cada 

espécie domesticada têm sua própria história. É natural que os fatores variem, dependendo do 

lugar, da natureza do animal, bem como de seu habitat primitivo. Sabe-se que o cavalo, por 

exemplo, começou a ser domesticado há cerca de 4000 anos a.C., já o burro, por volta de 

3000 anos a.C. 
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No tocante ao animal de carga, parece mesmo impossível precisar uma data para os 

primeiros contatos da espécie humana com esse animal. E é bom que se tenha em mente que 

várias espécies foram domesticadas com esse fim. Para a discussão que aqui se apresenta, é 

desimportante discutir esse detalhe, mas se sabe que, uma coisa é certa, o relacionamento 

entre o homem e os animais domésticos remonta a eras priscas. Essa relação é tão forte e tão 

natural, que algumas espécies já até perderam suas características de silvestres. Um dos 

melhores exemplos para isso é o lhama andino, como já foi dito anteriormente.  

Hoje seria até difícil admitir a vida humana totalmente isolada do mundo animal. É 

que o ser humano sempre se aproveitou tão bem do seu poder sobre os bichos, que foi capaz 

de dominar até mesmo as espécies mais ferozes, como é o caso dos animais de circos e de 

zoológicos. Ocorre que, em praticamente todos os tipos de convivência do homem com o 

animal doméstico, o interesse primordial sempre foi a satisfação do primeiro, em detrimento 

da subordinação do segundo. É claro que, nos parâmetros lógicos, não daria mesmo para ser o 

contrário; mas o que se questiona é a forma como se dá a relação.  

Nos dias atuais, é possível até mesmo modificar a natureza do animal, para que ele 

venha a atender às necessidades e aos desejos do “dono”. Isso mesmo, animal doméstico 

precisa ter dono; até a lei impõe essa condição. E são inúmeros os absurdos cometidos contra 

esse tipo de vida indefesa, em decorrência desse detalhe. Muitas raças de cães têm orelhas e 

rabo amputados, chifres de bovinos e caprinos são arrancados, fêmeas são vacinadas para não 

entrarem no cio, diversos animais são marcados com ferro escaldante para levarem a marca do 

proprietário, outros passam por sofisticados tratamentos hormonais para desenvolver uma 

característica, o que altera seu metabolismo e seu período de desenvolvimento. E há muitas 

outras atrocidades nesse contexto, uma relação sempre desequilibrada em desfavor do animal. 

 

5.3 Especificidades dos animais de serviço mais comuns 

 

Como se pode notar, dos animais domésticos, algumas espécies são utilizadas pelo 

homem no trabalho. Destacam-se vários tipos: por exemplo, há os animais de produção e os 

de interesse econômico, os que são utilizados para guardar residências, estabelecimentos 

comerciais ou congêneres, há animais criados para deleite e outros que desempenham alguma 

função nas atividades humanas. Dentre aqueles que auxiliam o homem no seu labor, estão os 

animais de tiro, os animais de carga e os de carreira. É fácil perceber que os benefícios 

trazidos para o ser humano ao longo dessa convivência são inumeráveis. Atualmente, com o 

surgimento de novas ciências e com o espantoso avanço tecnológico, esses benefícios só 
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tendem a aumentar. O convívio do homem com o animal doméstico, principalmente na 

contemporaneidade, tem sido utilizado até mesmo para fins terapêuticos. 

Mas é na relação humana com o animal de produção e com o animal de trabalho que 

se verifica o maior número de crueldades. O problema é que esse tratamento cruel nem 

sempre tem origem na falta de disciplinamento das pessoas que lidam com o animal. Existe 

uma grande quantidade de regras a serem utilizadas nessa relação. As normas de boas práticas 

e de bem-estar para animais de produção e de interesse econômico se encontram na Instrução 

Normativa 56, de 6 de novembro de 2008, do Ministério do Estado da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. Esse documento, em seu artigo 2º, considera como animal de produção “todos 

aqueles cuja finalidade da criação seja a obtenção de carne, leite, ovos, lã, pele, couro e mel 

ou qualquer outro produto com finalidade comercial”. Os animais de interesse econômico 

englobam aqueles considerados de produção, além daqueles que são criados com finalidade 

esportiva e que gerem alguma vantagem econômica
30

.  

Também muitas atividades desenvolvidas pelo homem originam várias classificações 

dentro do grupo de animais de serviço. Assim, têm-se os animais de tiro, os de carga e os de 

corrida. Os animais de tiro são aqueles que puxam ou conduzem um veículo, os de carga se 

caracterizam pelo uso no transporte, inclusive de pessoas; já os animais de corrida são aqueles 

utilizados, por exemplo, em jogos, disputas e provas de velocidade
31

.  

É importante salientar que essas classificações não levam em conta a espécie do 

animal, mas a atividade que ele desenvolve ao lado do homem. Vale ressaltar que, dos 

animais utilizados nas diferentes partes do mundo para as finalidades descritas, destaca-se o 

elefante, o lhama andino, o camelo bactriano e o dromedário, os bovinos, incluindo o iaque, e 

os equídeos, com exceção da zebra. No Brasil, os animais de serviço mais comuns são os 

equídeos, os muares e os bovinos. 

É fácil observar que esses animais são os mais atingidos pela fúria humana. O 

problema é que, até hoje, como já se disse acima, eles ainda são tratados como um bem 

patrimonial. Com isso, o proprietário tem domínio sobre a vida e a sorte deles. Não é raro 

assistir, principalmente em meio ao grande stress das cidades, aos abusos cometidos contra 

esse tipo de criação: primeiro, por não haver fiscalização eficaz por parte do Poder Público, 

além de as normas jurídicas existentes, que poderiam proteger o animal, não serem 

efetivamente aplicadas; segundo, pelo fato de a prática já ter-se tornado banal para a maioria 
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das pessoas. O animal de trabalho é, muitas vezes, execrado, escravizado e abatido, sem 

nenhuma piedade por parte do agressor e, indiretamente, também pela sociedade.  

Convém entender, ainda, que as ações de desrespeito praticadas pelo homem nessa 

seara ultrapassam o âmbito físico. É o caso do ato de “espicaçar”. Essa forma de crueldade 

consiste em ferir o animal com instrumento pontiagudo, espantando-o ou o estimulando com 

silvos, estampidos, além de toda a sorte de sons, nomes feios e aboios. Há casos de pessoas 

que colocam até ramos espinhentos entre o couro do animal e o arreio, para que a criação se 

sinta continuamente estimulada a acelerar sua marcha.  

Ainda no campo das relações humanas com o animal de serviço, é preciso destacar 

os rodeios, as vaquejadas, o “calf roping” e o “team roping”.  Em muitos países, ou em 

determinadas regiões desses, acontece uma variedade de festas culturais que se utilizam da 

crueldade contra animais domésticos para produzir espetáculos, seja em espaços públicos ou 

em ambientes fechados, com público restrito. No sul do Brasil, por exemplo, a farra do boi 

sempre atraiu multidões às ruas catarinenses, num ambiente de selvageria e maldades. Esse 

tema voltará a ser analisado adiante. 

 

5.4 As condutas cruéis do homem contra o animal doméstico e a norma jurídica 

 

À frente, está reservado um capítulo inteiro para discutir o tema em epígrafe. No 

entanto, apresentar-se-á, aqui, como recurso mnemônico, um apanhado bem sintetizado de 

normas inerentes ao tema. Por enquanto, apenas importa enfatizar que todas essas atividades 

causadoras de crueldades e maus-tratos aos animais encontram-se proibidas no Brasil. Se tais 

condutas ainda persistem em diversas regiões do país, caracterizam-se como antijurídicas e 

devem ser punidas severamente. 

É bem verdade que o povo brasileiro nunca vivenciou um período de imperatividade 

na aplicação da lei em defesa desses animais. Porém nunca é demais destacar que, pelo 

ordenamento constitucional vigente, qualquer conduta nesse sentido representa crime. É o que 

diz, também, o artigo 32 da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Esse diploma legislativo 

regulamenta o inciso VII, do parágrafo 1º, do artigo 225, da Constituição Federal. 

 Infelizmente, porém, paralelamente a uma legislação séria e bem intencionada, 

existe um arcabouço de leis, decretos e resoluções que, se avaliados detalhadamente, 

afiguram-se — todos! — como normas inconstitucionais. São criações legislativas que, direta 

ou indiretamente, pregam a própria crueldade contra os animais. Há textos jurídicos que até 
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explicam várias modalidades de tratamentos cruéis praticados contra alguns animais 

domésticos em shows artísticos e apresentações culturais.  

A título de explicação técnica às atividades desenvolvidas em festas populares, por 

exemplo, é conveniente lançar, aqui, algumas informações. Pelo que consta no parágrafo 

único, do artigo 1º, da Lei 10.519, de 17 de junho de 2002, rodeios de animais são atividades 

de montaria ou de cronometragem e provas de laço. Nessas provas são avaliadas as 

habilidades do atleta em dominar o animal com perícia, além do desempenho do próprio 

animal montado
32

.  

Quanto à vaquejada, segundo o Desembargador Castilho Barbosa, do TJ/SP, consiste 

em uma disputa do homem contra a força bruta do animal. A ação começa quando o peão 

segura fortemente o bovino pela cauda para contê-lo na fuga. Já o “calf roping” se 

desenvolve quando o bezerro é tracionado em sentido contrário em que corre, erguido e 

lançado violentamente ao solo. Essa prática, além de causar graves lesões em bezerros ainda 

em tenra idade, geralmente com quarenta dias de vida, pode levá-los à morte
33

.  

Por fim, o “tear roping” ou “laçada dupla” é uma prática em que um peão laça a 

cabeça de um garrote, enquanto outro laça as pernas traseiras. Em seguida, o animal é 

esticado ao máximo, o que lhe ocasiona danos na coluna vertebral e sérias lesões orgânicas, 

levando-o à morte
34

. Causa espanto a selvageria praticada nessas apresentações. Os autores 

desses absurdos se intitulam artistas ganham prêmios por isso. E uma plateia composta pelas 

mais diferentes faixas etárias vai ao delírio. E o sistema legiferante, “apreciando” o tema, 

continua produzindo leis. 

Não custa lembrar, também, das atrocidades cometidas contra animais nas atividades 

circenses. Hoje a prática anda praticamente banida dessa arte, em decorrência da rejeição dos 

adeptos do circo e até de empresários do ramo. Mas, em muitos lugares do território nacional, 

ainda se veem espetáculos que expõem animais a verdadeiros martírios. Os horrores 

acontecem com mais frequência nos processos de doma, quando esses “animais são 

submetidos a treinamentos que envolvem chicotadas, choques elétricos, chapas quentes, uso 

de correntes e outros meios que os violentam” (LENZA, 2010, p. 945). 
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 Trecho adaptado a partir do dispositivo citado. 
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 Adaptado a partir do Agravo de Instrumento nº. 419.225-5/5-00. Agravante: Ministério Público. Agravado: 

Prefeitura Municipal de Mococa e outro. Relator: Desembargador Castilho Barbosa. São Paulo, 30 de janeiro de 

2007. Disponível em: <http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/>  (Acesso em 30 nov. 2012). 
 
34

 Idem. 
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É evidente que essas demonstrações são apenas exemplos das ações maléficas do 

homem no trato com o animal doméstico. Tais condutas, vistas assim isoladas do contexto em 

que ocorrem, parecem atrocidades praticadas contra um inimigo ferrenho, até mesmo uma 

bestialidade feroz entre brutos na disputa pela sobrevivência ou por domínio territorial. 

Porém, estarreça-se o homem consciente e pio: está ali um animal doméstico, ente rústico e 

irracional, mas, na maioria das vezes, dócil. Esse vivente é o mesmo que acompanha o ser 

humano em sua luta pela vida, muitas vezes, morrendo para matar-lhe a fome, dando-lhe 

existência ou bem-estar nela. 

Entretanto, embora o comentário que segue seja a pedra de toque do presente 

trabalho, sendo, inclusive, tema de alguns capítulos, não se pode deixar de lado as crueldades 

ocorridas no dia a dia de milhares de carroceiros que vivem de pequenos serviços de 

transporte de cargas. Nessas atividades, não é raro ver um desses rústicos trabalhadores 

espancando um animal desnutrido e maltratado, só porque ele não suportou o peso que lhe foi 

imposto. Onde está o direito ao equilíbrio ambiental, bem de natureza difusa? 

O pior é que, muitas vezes, esses maus-tratos chegam a ser ilógicos, porque o animal 

é chicoteado ou esporeado, mesmo estando em disparada, a conduzir o veículo ou a carregar 

no lombo seu algoz. O que é mais triste ainda é que, como já se disse em linhas anteriores, 

pouca gente se importa com isso. Essa apatia acaba fazendo da aplicabilidade da lei algo 

distante e até estapafúrdio para muita gente. 

 

5.5 Animais de serviço mais comuns e seus comportamentos no trabalho  

 

Com base no teor de linhas anteriores, não é exagero considerar que a humanidade, 

em todos os tempos, sempre se utilizou do animal para transportar diversos tipos de cargas, 

como mercadorias e pessoas. É possível até determinar, de acordo com hábitos culturais 

bastante arraigados, algumas espécies alimárias usadas no serviço de transporte por diferentes 

povos. Tais costumes se desenvolvem em decorrência de fatores bem específicos; como a 

adaptabilidade do animal à atividade, sua resistência à altitude e ao relevo do lugar, a 

predisposição a terrenos úmidos ou extremamente secos e a abundância da vegetação de 

pastagem. Até mesmo tradições milenares definem os costumes de um povo quanto ao tipo de 

animal a ser usado como tração. 

Poder-se-ia ficar aqui, por diversas páginas, enumerando as formas de domesticar as 

espécies de que se servem as inumeráveis civilizações que usam o animal para esse fim. Sabe-

se que os processos de adestramento, ou de educação para o trabalho, não são nada fáceis, 
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nem justos para com o animal. Ainda hoje, encontram-se por todos os cantos do mundo as 

mais diversas formas de domesticação para o serviço de transporte de cargas. Todas as 

práticas reúnem técnicas rudimentares e atrozes, que não respeitam a natureza nem a 

liberdade do animal. A título de expansão do tema em debate, citam-se, abaixo, algumas 

espécies de animais usadas para carregar cargas: o lhama andino, o elefante, o camelo e o 

dromedário, os equídeos e bovinos. 

Impende destacar que não houve nenhum interesse especial na escolha, tal 

enumeração se deu apenas levando-se em conta o conhecimento do maior número de pessoas 

com relação ao desempenho desses animais na prática de atividades no transporte de cargas. 

Entretanto, existem muitos outros casos, alguns até muito esquisitos, se analisados 

isoladamente. É que as culturas endêmicas de alguns povos, em pleno século XXI, ainda 

apresentam diversos exemplos esdrúxulos de animais utilizados no trabalho pesado. Um dos 

casos mais exóticos para as sociedades ditas “mais civilizadas” é o uso do cão de carga, hábito 

bastante comum nas regiões árticas. 

Destarte, sem distanciar muito do tema que dá o tom principal à presente discussão, 

passa-se a apreciar o rol dos quatro exemplos apresentados acima. E, num esforço de síntese, 

pela obediência à fidelidade temática, os casos não serão esmiuçados detidamente. Como já 

enunciado, os exemplos serão apenas uma forma de ilustração. Assim, tem-se: 

 

5.5.1 O lhama
35

 andino 

 

O lhama é um ruminante de hábito gregário, que habita as regiões montanhosas do 

Chile, Peru, Equador, algumas áreas da Bolívia e o norte da Argentina. Esse mamífero 

artiodátilo, da família dos camelídeos, desempenhou papel de destaque para os povos andinos 

desde as culturas anteriores ao período incaico
36

. É um animal cuja domesticação tem 

aproximadamente 4000 anos; sendo que, atualmente, não existe em estado selvagem. Por sua 

importância econômica ao longo da história dos povos das regiões que habita, a espécie até 

faz parte da mitologia de toda a vida andina. 

A criação de lhama é mesmo muito importante para a população dos Andes. O 

cultivo do animal visa à produção de carne, couro e lã. Nas regiões montanhosas da grande 

                                                           
35

 O mais comum é o nome tratar-se de um substantivo masculino, “O lhama”. 
36

 O período de maior expansão do Império Inca se deu a partir de 1450, quando chegou a cobrir a região do 

Equador ao Chile. 
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Cordilheira, a espécie exerce, ainda, função indispensável no transporte de cargas. Foi, 

inclusive, muito utilizada pelos colonizadores espanhóis na exploração das minas de prata. 

Até hoje o lhama é importante no transporte pelas regiões íngremes do acidentado relevo. 

Como em todos os casos de adestramento de animais, o lhama recebe, muitas vezes, 

tratamento rigoroso nas fazendas. Embora seja um animal predominantemente dócil, é 

subjugado barbaramente para aprender o trabalho. Os absurdos maiores dizem respeito à lida 

diária no meio rural, com desconforto proporcionado pelos itens que compõem seus arreios.  

Com relação à carga máxima que o lhama suporta, essa não deve ultrapassar a casa 

dos 50 kg. O animal tem uma característica bem peculiar nesse sentido: quando recebe peso 

superior ao que consegue suportar, deita-se e permanece nessa posição, sem que ninguém 

consiga fazê-lo levantar-se. Quando se assusta ou se aborrece, defende-se cuspindo
37

. 

 

5.5.2 O elefante africano e o asiático 

 

Na Índia e na África, o elefante é um animal muito utilizado no transporte de cargas 

e no trabalho da lavoura. Esse paquiderme descomunal consiste, ainda, nas regiões de maior 

cultivo, em uma grande fonte de renda na indústria turística. É que seu comportamento 

predominantemente dócil atrai pessoas do mundo inteiro. O elefante, se bem adestrado, é 

diversão para adultos e crianças. Os lugares que mantêm a prática do transporte por meio do 

animal conservam acentuado movimento quando no contato com turistas e aventureiros em 

suas jornadas.  

Inobstante o presente trabalho ter de voltar, logo, ao objetivo precípuo da análise, 

não se pode esquecer das formas de amansamento do elefante. As técnicas são, na maior parte 

das vezes, bastante rudimentares.  Os exercícios de doma, em sua maioria, são milenares, 

retrocedendo, inclusive, aos tempos babilônicos. É bem verdade que, em algumas localidades, 

como é o caso da ilha de Sumatra, na Índia — o mesmo ocorrendo na Tailândia —, esses 

animais, quando jovens, frequentam escolas para elefantes. Em tais estabelecimentos, o 

animal pratica, sob a direção de um cornaca
38

.  

Mas é de se lembrar, com repúdio, das atrocidades cometidas no processo de 

domesticação. Algumas práticas, de tão desumanas, escancaram a natureza bárbara do homem 

em trair seus melhores amigos. É que os elefantes, ao longo do disciplinamento, afeiçoam-se 
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 Informações sobre o lhama. Disponível em:< http://www.infoescola.com/mamiferos/lhama/> (Acesso em 30 

nov. 2012). 
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 Homem domador e aio de elefante. 

http://www.infoescola.com/mamiferos/lhama/
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ao domador de tal forma, que seguem suas instruções como um legítimo escravo. Inclusive, 

uma das técnicas de ensino procura conservar sempre o mesmo cornaca para cada animal; o 

domador se faz tão amigo do elefante, que esse passa a considerá-lo extensão do próprio 

corpo.  

Todavia, o que mais deve angustiar o raciocínio humano é ver esses gigantes 

hercúleos subjugados e entregues a um comando. Dir-se-ia, o cúmulo da ignorância animal. 

Causa horror a imagem de um elefante preso pela pata a um poste, ou acorrentado a uma 

geringonça de transporte. Está visto que eles também não sabem o que fazem! 

Mas, ainda sobre o comportamento desses animais, vale trazer como arremate para o 

presente item um dado interessante: são comuns os ataques ferozes dos elefantes àqueles que 

os enfurecem ou tentam aprisioná-los. É bem verdade que o lado irascível do homem sempre 

fala mais forte. E o animal, invariavelmente, é brutalmente castigado, quando não acaba 

morto de forma cruel. Mas muitos não se dobram facilmente às ordens do domador ou 

condutor. Há casos em que elefantes, mesmo bem treinados, nunca se entregam ao trabalho, 

se é hora de comer ou de tomar banho
39

. 

 

5.5.3 O camelo e o dromedário 

 

Dois outros animais muito explorados no transporte de carga são os pertencentes à 

família Camelidae: o camelo e o dromedário. Esses dois mamíferos ruminantes possuem 

ancestral comum, que viveu na América do Norte, há cerca de 40 milhões de anos. Mas, 

embora com muitas semelhanças, os dois animais habitam regiões diferentes do Planeta: o 

camelo é encontrado basicamente em regiões da Ásia Central; já o dromedário, conhecido 

como camelo árabe, além do continente asiático, é encontrado, também, na áfrica. 

Como animais de tração, tanto o camelo quanto o dromedário são muito resistentes. O 

primeiro, embora mais lento que o segundo, compensa tal particularidade com o fato de 

carregar carga mais pesada que seu parente
40

. Tudo indica, ainda, que o camelo está mais 

adaptado às viagens de longas distâncias. O dromedário, a seu turno, é mais veloz: consegue 

correr a cerca de 16km/h, por até 18 horas seguidas. Uma característica curiosa que os dois 

possuem é o fato de poderem suportar vários dias sem beber água. Alguns desses indivíduos 

conseguem aguentar até 17 dias sem beber nada. 
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 Informação obtida no site http://www.eb1-benfarras.rcts.pt/elefantes.htm (Acessado em 08/09/2012). 
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 Idem. 
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Quanto à tirania dos domadores e dos condutores desses animais, não é difícil encontrar 

relatos estarrecedores sobre práticas desumanas. Estão ao alcance de todos inúmeros vídeos 

que mostram esses ruminantes sendo fustigados durante longas horas de trabalho ou 

adestramento; ou, ainda, levando grupos de pessoas a visitações por desertos, um desses, o 

Saara. É que, como já se tratou acima, são resistentes à seca e às longas jornadas. 

 

5.5.4 Equídeos e bovinos 

 

O termo “equídeo” classifica a família de mamíferos herbívoros perissodátilos 

hipomorfos, monoungulados, de que fazem parte o cavalo, o asno e a zebra, todos do gênero 

équus
41

. São animais excelentes corredores e, à exceção da zebra, domesticáveis. O cavalo, 

desde tempos imemoráveis, é utilizado como animal de tração e de montaria. O asno é um 

animal pertencente à subfamília dos asininos. Esse grupo compreende os jumentos, os mulos e 

os burros. Geralmente, são tipos de animais mais rústicos, se comparados com o cavalo. No 

entanto, são mais fortes que os equinos. E, dada a sua resistência, são muito utilizados no 

transporte de cargas. 

Além dos equinos e muares, a espécie bovina é também muito utilizada quando o 

assunto é a tração animal. Esses animais, embora mais pesados e, por conta disso, mais lerdos, 

são empregados até hoje no trabalho da lavoura e no transporte de cargas. Ainda é comum, 

em muitas propriedades rurais, a utilização do chamado “boi de carro”. Esse forte animal, 

sozinho ou atrelado a outros, foi muito usado para puxar toras de madeira em lugares 

inacessíveis para as carretas motorizadas. Além disso, o boi domesticado, sozinho ou em 

juntas, serviu para arrastar um veículo rústico e, na maioria das vezes, barulhento: o autêntico 

carro de boi. Essa última serventia da espécie bovina é, ainda, causa de saudosas 

reminiscências daqueles que viveram a época. Hoje, com a popularização do automóvel e do 

caminhão, o uso do carro de boi praticamente perdeu o sentido. 

O pior tratamento humano a animais, talvez, esteja na lida com os grupos 

relacionados nesse item. Chega a causar repulsa a forma utilizada por um ser racional para 

marcar, a ferro em brasa, um animal tão dócil, seu companheiro de luta. Cena repugnante é 

ver um imenso touro sendo ferido continuamente por um ferrão, ou dominado por uma corda 

atada a um anel afixado no septo de suas ventas. 

Ao longo do adestramento, o suplício dos equinos e muares ainda é pior; pois, 

debaixo de chicotadas, sendo feridos pela roseta de uma espora, são obrigados a aprender a 
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 Definição extraída do dicionário eletrônico Aurélio, edição 2004. 
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ser escravos do homem. Muitos são os que, quedando-se exaustos, sofrem sérias contusões e 

se tornam inválidos para o resto da vida. Vida essa que passa a não ter mais valor para o 

algoz, dono do seu destino. 

Muitas outras misérias do homem se afloram em outras práticas. Como exemplo, 

repetem-se, aqui, três dos eventos já citados acima: a farra do boi, os rodeios e as touradas. Ao 

final de muitas dessas práticas degradantes, o animal, muitas vezes, perde a vida para se 

transformar em banquete. Nesses casos, a plateia geralmente não apresenta sentimento de 

piedade. Mas, analisando-se friamente, chega a ser dolorido ver um animal amedrontado, 

sabendo que vai morrer. É como se não existisse altruísmo em quem participa ou paga 

ingresso para assistirem a esses espetáculos. 

À guisa de conclusão para o capítulo, não se poderia deixar de mencionar o 

sofrimento psicológico infligido a um animal de trabalho nos centros urbanos. Quem vive 

numa cidade grande sabe o quanto é estressante transitar pelos logradouros públicos, 

principalmente as vias centrais. O que dizer de um animal, quase sempre, mal alimentado e 

aflito por voltar a seu habitat, sendo obrigado a seguir por entre automóveis, com os mais 

diversos tipos de barulho, ainda por cima, arrastando uma carga desproporcional a seu porte 

físico? Nenhum ser vivo merece tratamento tão desumano! 

E, quando o pobre ser “empaca”, usando sua defesa própria, o castigo físico vem a 

chicotadas por todo o corpo, a pauladas violentas na cabeça e no baixo ventre, a inumeráveis 

artifícios, cada um mais doloroso que o outro. Não é raro que toda essa pancadaria seja 

acompanhada de gritos estarrecedores, impropérios dos mais diversos e toda a sorte de 

xingamentos. Em momentos como esses, o racional parece perder para o instintivo. 

Sinceramente, não dá mais para conviver com essas práticas aviltantes.  
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6 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ANIMAL DE TRAÇÃO 
 

 

 

Como já discutido em itens anteriores, percebe-se que, em praticamente todos os 

lugares do Planeta, o animal é usado como força de trabalho e em eventos culturais ou 

artísticos. Quanto ao tratamento dispensado a ele, é sensato considerar algo bem subjetivo; 

porque, com a falta ou insuficiência de fiscalização por parte do Estado, cada indivíduo é que 

define a forma como quer tratar seu companheiro de labor. Outro detalhe que chama bastante 

a atenção é o fato de pouca gente se importar com a situação do animal. Vê-se que as 

sociedades ainda não têm o hábito de se interessar pelo bem-estar dele. 

Pode-se afirmar, no entanto, que as condutas praticadas contra esse animal têm 

origem muito mais na natureza do homem do que no desconhecimento da legislação 

pertinente. Nesse caso, a cultura e os costumes sociais também são determinantes. Com isso, 

para mudar tal paradigma, só o recrudescimento da lei não basta, é preciso que haja uma 

reeducação social, buscando atingir não apenas as pessoas que dependem diretamente dessa 

força bruta.  

Entretanto, dos fatores a ser enfrentados, nada é maior que a questão financeira. Com 

o alto índice de desemprego ou subemprego nos países pobres e naqueles em 

desenvolvimento, mais se torna necessária a força animal nas mais diversas atividades do 

trabalhador de baixa renda. Esse problema é o nascedouro de enormes danos em desfavor do 

animal de carga. Como se trata de um tipo de tração arcaico e até paradoxal para o avanço 

científico da atualidade, a prática está relacionada basicamente às camadas menos favorecidas 

da sociedade, segmento que mais sofre com a injusta distribuição de renda e com o 

desrespeito aos direitos fundamentais. 

Não há como negar que as atrocidades praticadas contra um animal de serviço são, 

na maior parte das vezes, advindas de um indivíduo que não teve acesso a vários direitos 

sociais, dentre esses, a própria educação escolar. Esses trabalhadores, que têm o animal quase 

sempre como seu único meio de ganhar a vida, acham banal e até necessário esse 

comportamento diante da força bruta. Há, inclusive, casos em que o carroceiro espanca o 

pobre ser apenas com o objetivo de evitar transtornos para o trânsito de veículos motorizados 

nas vias dos centros urbanos.  

É bom adiantar também que, em decorrência dos problemas que envolvem o tema, 

pouca gente acredita no sucesso de qualquer luta em prol da alforria do animal de tração. A 

tese mais expressivamente defendida é a de que não haveria como substituir o animal na 
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atividade econômica de tantos trabalhadores de classe baixa. O que fazer, por exemplo, com o 

carroceiro que garante o sustento de sua família realizando pequenas tarefas nos centros das 

cidades? Nas regiões pobres, ou de difícil sobrevivência, em tantos países, a tração animal é 

utilizada em diversos tipos de atividades, inclusive no transporte de pessoas. Em termos 

nacionais, seria o Brasil capaz de retirar o animal de carga das ruas, substituindo o hábito por 

uma outra atividade que favorecesse as pessoas envolvidas? 

Embora sejam questões, de fato, instigantes, o teor da preocupação é o mesmo dos 

questionamentos que antecederam a abolição dos escravos no fim do século XIX, como já 

comentado acima. Naqueles tempos de absurdos cometidos contra o negro, poucas pessoas 

conseguiam enxergar uma saída para a economia do país que perdesse essa força braçal. 

Como ficariam as fazendas produtoras de leite e café? O que prever para a mesa dos 

brasileiros, se o escravo fosse alforriado, ganhando status de gente? 

A abolição veio e, em pouco tempo, estava descoberto o engano. Entendeu-se que a 

máquina que não adoece nem foge, a força motriz mais facilmente domável, com menor 

despesa de manutenção e com maior produtividade poderia propor um futuro muito mais 

alvissareiro para o país. Um Estado independente nunca poderia desenvolver-se à custa da 

energia tão cruelmente espoliada da escravidão negreira. O novo paradigma fez ver que 

manter o escravo dava prejuízo e que, por isso, os grandes empreendimentos estavam quase 

completamente falidos. 

Os problemas advindos da abolição do animal de serviço são mais difíceis de 

resolver que as consequências do fim do cativeiro. O escravo tinha um dono quase sempre 

rico, um explorador forte política, social e economicamente. Já o animal de carga que trabalha 

nos centros urbanos é servo de um senhor geralmente frágil, um braçal que, só depende desse 

meio econômico, porque teve seus direitos mais nobres expropriados por uma injusta política 

social. O prejuízo é tão grande, que esse homem até perde o sentido da luta por seus direitos. 

Para esse indivíduo, ser proibido de trafegar nas vias das cidades com seu animal é 

praticamente perder o último direito que ainda lhe resta: a possibilidade de manter a si e aos 

seus. Grande parte desses trabalhadores, sem essa atividade, não teria como se manter com 

seu próprio trabalho. Não seria fácil para esse senhor, como no caso da abolição da 

escravatura, substituir a força bruta inconsciente por uma forma mais racional de produção de 

bens e serviços. É nesse ponto que uma política social séria e eficaz resolveria a questão. E, 

ao invés de doações e outros tratamentos paternalistas, daria a esse trabalhador uma profissão 

mais digna a um ser de direitos. 
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6.1 O que têm os outros animais domésticos que o animal de tração não tem? 

 

Desde o momento em que o animal deixou o ambiente natural para viver ao lado do 

homem, muita coisa mudou em sua vida. Não é difícil notar que, depois da doma, o animal 

perdeu muitas de suas características, dentre elas, o espírito de grupo. Quem vê um papagaio 

solitário, com seus sons nem tanto ininteligíveis, a absorver o burburinho de uma residência 

não pode igualar o bicho ao espécime livre da floresta. O gatuno egoísta que se enrosca no 

sofá da sala perde muito de suas capacidades. A única coisa que um cachorro tem de seu, não 

obstante tentar, eternamente em vão, marcar seu território, é a ociosidade do tempo em que 

espera comida. Parece muito pouco em troca da liberdade. 

O que dizer dos galináceos, dos bovinos, dos equinos e dos muares? Como estão os 

indivíduos dessas e de tantas outras espécies que largaram a incerteza da “seleção natural” em 

busca da segurança de um abrigo certo, onde a comida não precisa ser buscada? Até o peixe 

criado em confinamento não é mais aquele do ribeirão ou das profundezas calmas de um 

remanso. A sorte dos bichos mudou radicalmente com o processo da domesticação. E nenhum 

animal passou ileso: até o réptil se contentou em viver numa insônia constante, a esperar seu 

naco de carne ou seu prato de ração. 

É interessante como em um cenário constituído por homens e animais tudo parece 

formar um conjunto sólido, em cumplicidade, a dividir tarefas e a contribuir pela defesa do 

ambiente. O estranho que se aproxima daquele aglomerado simbiótico não está a salvo nem 

mesmo das agressões dos indivíduos de sua espécie. O que parece estar em jogo ali é a ordem 

do lugar. A vontade do dono de tudo é a norma suprema, que neutraliza até mesmo as 

lembranças genéticas guardadas no genoma daqueles indivíduos. E, num ambiente insalubre 

às leis naturais, gatos e cães brincam luxuriosamente, patos, galinhas, perus e cocares 

castigam ou protegem os filhotes uns dos outros. 

Entretanto, o que mais espanta nessa relação é a apatia do animal de serviço. Ele é, 

talvez, o único que se deixa apreender passivamente: aceita o arreio e a carga, por mais que 

lhe causem desconforto. Durante a lida, raramente reclama ou se rebela contra o tratamento 

recebido, não se queixa da fome ou da sede. Se cai extenuado, é porque, deveras, atingiu seu 

limite. Esse animal participa do conjunto de que se tratou acima apenas como fonte de 

ganhos, máquina de atrair sustento para os outros indivíduos ali radicados. Geralmente nem 

conquista a afeição de todos os irracionais componentes do todo. 

Esse animal precisa de socorro. Sempre precisou e ninguém nunca lhe atendeu. Nas 

cidades, a vida dele é ainda muito pior. Como já se disse acima, ele é vítima de outra vítima 
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do sistema. O homem que o conduz pelas ruas das cidades quase nada tem além de um 

barraco na periferia, lugar, quase sempre, rejeitado pela construção civil. Seu lar pode ser, 

ainda, debaixo de um viaduto, ou às margens de um rio assoreado, de águas pastosas e negras, 

repositório de esgoto orgânico e de dejetos industriais. Aí também mora o animal de carga, 

que se espreme, todos os dias, nas vias dos centros urbanos. O alimento dele é o resto daquilo 

que a família come, ou as forrageiras que crescem nas propriedades desabitadas. 

Como se vê, o presente discurso não tem muito espaço para todos os animais 

domésticos. Cada espécie domada tem suas especificidades que renderiam outros debates. Até 

a legislação que, porventura, quisesse proteger esses animais teria muita dificuldade de 

englobá-los em uma mesma norma. Ademais, a tarefa que aqui se pretende levar avante não 

tem como objetivo retirar o animal do convívio com o homem, o que parece algo impossível a 

esta altura. O fim da escravidão animal não precisaria devolvê-lo à selva. Pede-se é mais 

respeito para com os direitos humanos. Porque todos os absurdos cometidos contra esse 

animal são verdadeiras afrontas a esses atributos. É evidente que não basta combater os maus-

tratos e persistir com o cativeiro, isso a lei já vem tentando fazer, há muito tempo, sem nunca 

obter êxito. 

 

6.2 O animal de trabalho na velhice e na doença 

 

Um dos piores problemas enfrentados pelo animal de carga é o momento em que não 

consegue mais responder aos estímulos do dono. As barbáries que seguem a fase em que o 

animal atinge a idade avançada rebaixam a espécie humana, denigrem a imagem dos homens 

de bem. Quando não morrem por espancamento, são abandonados ao próprio destino ou 

abatidos impiedosamente, porque não aguentam mais prestar o serviço. Existem, também, as 

charqueadas, onde muitos são abatidos e transformados em carne prensada para exportação, 

geralmente, ao mercado consumidor oriental. 

Mas a pesquisa, com relação ao item em epígrafe, nem sempre aponta um só 

resultado, já que o tratamento dispensado ao animal de trabalho é bastante subjetivo, como já 

se disse antes. Tal comportamento varia de acordo com o povo e sua cultura, podendo, 

também, depender da região ou do valor econômico e alimentar da carne do animal. Há que se 

ressaltar, ainda, que são muito raras as notícias de tratamentos especiais ao animal de serviço 

que atinge a velhice; mas, em alguns poucos lugares e em determinadas culturas, há provas de 

que os “asilos de animais” são iniciativas eficazes e possíveis. 
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A pesquisa precisa fazer referência, aqui, a algumas condutas positivas. Tal alusão 

pode ser, inclusive, uma forma de exultar determinados comportamentos e conclamar todas as 

sociedades da Terra a fazerem o mesmo. Certos povos protegem e até veneram um animal de 

serviço com idade avançada. É o caso de alguns povos orientais, por exemplo, com relação ao 

elefante, o camelo e a vaca. Na região andina, o hábito também é bastante comum no trato 

com os animais de tração radicados por lá. Ocorrem, ali, até celebrações de cultos a entidades 

religiosas representadas pela imagem de um velho animal sagrado.  

Entretanto, tais posturas são exceções à regra. O mais comum é descartar o animal 

quando ele atinge idade avançada. Em inúmeras cidades de todo o mundo, tornou-se banal 

encontrar criações abandonadas, seja em grupos ou solitárias, a perambular pelas ruas e 

terrenos baldios. O fato traz sérios desconfortos à população, plateia quase sempre infensa aos 

pobres diabos, mas que raramente faz algo além de maldizer o Poder Público. Quando se 

aflora um protesto popular, o alvo é o bicho, não o responsável direto por sua miséria. A esse 

tempo, a sociedade já se tornou vulnerável à ferocidade dos animais na disputa pelo alimento, 

quando se intensifica a exposição ao risco de contrair doenças disseminadas por eles. 

Também a forma atual de coibir essas condutas é, por demais, conivente com a 

prática. O que se nota é que o Aparelho Público, em não podendo combater eficazmente a 

pobreza advinda da injusta distribuição de renda, deixa de atuar, também, na seara em 

comento, ou o faz de forma negligente e tendenciosa. A prova da ineficácia ou da 

inadequação das ações da Administração Pública com relação a animais velhos ou 

abandonados são as conhecidas “carrocinhas”, câmaras de gás, pseudo-eutanásias, além de 

outros tipos de extermínio. 

A esta altura, já se nota que a temática em tela renderia outro discurso. E, para não 

deixar o tema principal perdido em lusco-fusco, faz-se necessária sua retomada. Porém, que a 

crítica à prática desumana venha a despertar os corações sensíveis para as causas do animal 

doméstico em idade senil ou em estado patológico. Entretanto, a escravização do animal é 

algo tão mesquinho, que essas condutas tornam-se inexpressíveis. Quem é favorável a que se 

dê conforto ao animal de tração, na velhice ou na doença, defende, antes, a erradicação total 

da atividade. 

 

6.3 O Brasil e o animal de trabalho 

 
 

O Brasil está longe de ser um país cuidadoso em termos de preservação de sua fauna. 

Subdividindo-se o universo do gênero para destacar o animal doméstico, a situação acaba 
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ficando bem pior. Ainda hoje, o interesse da maioria das pessoas que convivem com um 

animal desse tipo é tirar proveito dele para lhe proporcionar segurança, para lhe garantir uma 

atividade econômica, para lhe curar ou lhe amenizar algum problema psicossocial. Dir-se-ia, o 

amor dedicado ao ser irracional está, quase sempre, relacionado diretamente à proporção de 

sua utilidade e presteza. É por demais polêmica tal afirmação; entretanto, numa análise fria, é 

o que se percebe na maioria dos casos. 

A prova do que se afirma aqui é a situação do animal de serviço em todos os tempos. 

Desde as épocas das tropas, dos engenhos de moagem da cana de açúcar, do rústico e 

barulhento carro de boi, animal de serviço nunca teve status de elemento faunístico. Sempre 

se viu nele um ser estranho ao mundo animal. Tem aspecto de máquina, é tão somente um 

bem incorporado a uma grande massa patrimonial. Esbravejado e sob torturas atrozes, seu 

dever sempre foi produzir lucro, não importando seu período de descanso, de doença, de 

velhice ou de procriação. Nunca se olhou um animal de trabalho com interesse ligado ao 

equilíbrio ambiental. 

Mas que não se perca de vista esta explicação: o presente discurso não quer afrontar 

os grandes criadores, os imensos latifúndios que labutam diuturnamente com esse tipo de 

animal, nem o carroceiro que ganha sua vida, transportado entulho, material reciclável ou 

pequenos fretes. O grande desiderato é a mudança desse paradigma, destronando o 

pensamento arcaico e errôneo que até hoje prevalece. Um animal trabalhador, seja o pangaré 

esquelético que traciona a velha carroça ou o corcel saudável e corpulento da Polícia 

Montada, tudo é fauna que reclama e merece proteção. 

Na mesma bitola da justificativa do parágrafo anterior, vale destacar, também, que 

não se está, aqui, combatendo o hábito de convivência do homem com animais de estimação, 

não se está buscando nem mesmo a justificativa para essa convivência. A questão que se 

levanta é o enquadramento desse animal para efeito de proteção. Quer-se encontrar 

definitivamente o gênero ou subgênero a que ele pertence. Se não se trata de fauna, que 

caminhe ao longo de seu próprio destino. Mas se é fauna — como está evidente que é — 

merece as mesmas formas de proteção das normas ambientais.  

Não há, ainda, o que se discutir em termos do estado em que se encontra o animal 

doméstico em geral. No que tange a providências protetivas, o que poderia diferir esse animal 

dos outros componentes de sua espécie que ainda se encontram em estado silvestre? Seria 

humanamente justo não incluí-lo nas mesmas normas de proteção, em virtude das 

especificidades que ganhou ao migrar-se para junto do homem? 



81 

 

De qualquer forma, como já explanado, o novo paradigma que se vislumbra não teria 

o condão de retirar o animal doméstico do seu habitat atual, não se está tentando, aqui, 

reintroduzi-lo na natureza. Propõe-se um novo tratamento para ele, com estribo na condição 

de “humano” que os direitos fundamentais imprimem ao homem. Racionalmente, quem 

defende direitos atrai deveres. E, nesse sentido, os deveres de que se fala não podem ser 

confundidos com um simples “non facere”, a conduta deve ser comissiva — ainda que por 

omissão — em defesa do hipossuficiente, por lhe faltar racionalidade. 

Com o que se discutiu até aqui, dá para perceber o prejuízo que o animal doméstico, 

em geral, sofreu no Brasil, não tendo sido contemplado diretamente com a norma do 

parágrafo 1º do art. 225 da Constituição Federal. Considerando a riqueza da fauna brasileira, 

esse animal se desvalorizou tanto, na comparação com seus semelhantes selvagens, que 

alguns casos beiram mesmo à reificação. Nem a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que, 

entre outras coisas, regulamentou a referida norma constitucional, conseguiu corrigir a 

discrepância. E nenhuma lei geral seria capaz de corrigi-la totalmente, porque o animal 

doméstico parece algo sui generi. Para isso, seria necessária uma norma própria, específica, 

para cada tipo de animal em questão. 

Não é difícil constatar que a legislação ambiental citada acima incluiu, em seu art. 

32, o animal doméstico, o domesticado e o exótico, numa tentativa de amenizar o silêncio 

constitucional; mas, em muitos casos, piorou a situação. É que, no dizer de muitos operadores 

do Direito, tratando especificamente a matéria, acabou por revogar tacitamente alguns 

diplomas jurídicos, sem repristinar institutos muito mais benéficos em matéria de proteção. 

Hoje, pode-se dizer que o sistema normativo do passado, embora com outro viés, acabava por 

permitir sanções mais rigorosas aos praticantes de delitos e contravenções penais na seara 

ambiental, ainda que, à época, tenham sido tão mal aplicados. O tema voltará a ser discutido à 

frente, em capítulo próprio.  
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7 QUESTÕES ANTAGÔNICAS À LIBERTAÇÃO DO ANIMAL DE TRABALHO 

 

 

É sensato, a esta altura, considerar os fatores contrários à libertação do animal em 

debate. Abaixo, foram selecionados três desses fatores. A escolha recaiu naqueles que mais 

pesam em desfavor da referida criação. A análise do tema é a prova de que não se ignora a 

importância econômica desse tipo de tração na vida de muita gente. Em diversos casos, o 

animal de carga é a única fonte de renda de uma família. 

Para se entender melhor a apreciação, vale recordar que o animal de serviço é, antes 

de tudo, como já se disse acima, um bem patrimonial. Para ser mais exato, ele é uma 

verdadeira ferramenta de trabalho. Essa é uma das questões cruciais que se antagonizam com 

o tema em discussão. Se o conteúdo diário do homem, em suas atividades de produção de 

bens e serviços, envolve tal insumo, é imprescindível considerar sua importância. Retirá-lo do 

cenário das cidades, por exemplo, seria diminuir as chances de sobrevivência de um grande 

número de pessoas que vivem à custa da exploração da força bruta desse animal. 

Outra questão bastante resistente nesse sentido é a tradição secular dessa exploração 

no mundo inteiro. Com relação ao Brasil, não há como desconsiderar o fato de que este país, 

assim como tantos outros em todo o Planeta, já teve seu desenvolvimento condicionado a esse 

tipo de tração. Chega a ser nostálgico para muita gente lembrar as tropas a transportar as 

riquezas da nação. Também saudade dolente é recordar os carros de boi, com a cantiga 

manhosa e uníssona dos seus cocões. Pensando nesse tempo de outrora, fica difícil vencer a 

racionalidade, porque a prática é, acima de tudo, uma questão cultural. 

Há, ainda, os pequenos serviços de transporte, dos quais as populações urbanas ainda 

dependem muito. Erradicando-se o uso do veículo de tração animal, quem transportaria as 

compras de menor luxo ou valor, o entulho das pequenas obras ou reformas, além de grande 

parte dos produtos da coleta de materiais recicláveis? Sem o animal de carga, muita gente 

acredita ser até impossível realizar essas atividades. A carroça está tão arraigada no 

quotidiano das populações urbanas, que grande parte das pessoas que habitam esses centros 

não vê nenhum mal na prática. Muitos habitantes da cidade até concordam que, sem ser 

fustigado, o animal não trabalha satisfatoriamente. 

Essas e outras questões são os maiores inimigos da luta pela libertação do animal de 

trabalho no Brasil, o mesmo acontecendo em todos os outros países que cultivam a prática. 

Como argumento favorável à continuidade da referida escravização, há quem evoque até 

mesmo o megaprincípio da dignidade da pessoa humana, um dos pontos nevrálgicos da vida 
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em sociedade. Nesse sentido, costuma-se perguntar como ficaria a situação do carroceiro, com 

a retirada do animal de serviço dos centros urbanos. Seria justo para com esse homem que, na 

vida, não aprendeu a fazer outra coisa, senão fustigar seu animal de trabalho?  

E, com o som da indagação ainda a retinir, outra questão se apresenta como ponto 

indigesto da análise: seria justo e humano livrar o animal do jugo e deixar um homem sem 

condição de prover o seu próprio sustento e o de sua família? Quantos filhos só estão bem 

nutridos e frequentes na escola, porque o pai trabalha, de sol a sol, a esfolar o lombo de um 

animal de carga! O fim da prática representaria, em um primeiro momento, também o fim da 

condição básica de sobrevivência desses núcleos familiares.  

Questões dessa natureza, isoladamente ou combinadas, constituem grandes 

empecilhos para a retirada do animal de carga da vida nas cidades. Conforme já se asseverou 

em linhas pretéritas, é impossível isolar esse animal doméstico do contexto social e 

econômico em todos os tempos. E, nesse ponto, o veículo de tração animal ganha notável 

dimensão. Assim, defender a abolição em lume, estaria na contramão do preceito fundamental 

de que todo trabalho honesto é digno e enobrecedor do ser humano. Nesse diapasão, tirar o 

animal de carga das ruas seria supervalorizar o bruto, em detrimento da desvalorização do ser 

racional, que — numa prova de superioridade — fez-se sujeito de Direitos. 

 

7.1 A influência negativa que o fim da prática traria para o carroceiro 

 

Hoje, em praticamente todas as cidades do Brasil, existe a figura daquele trabalhador, 

quase sempre rústico, que labuta diariamente com o animal de carga, a fim de ganhar a vida. 

A atividade costuma até passar de pai para filho, ocasionando, inclusive, uma forma de 

caracterização de um indivíduo, ou de toda a sua família. É assim que o termo “carroceiro” 

passa, de profissão, a uma espécie de alcunha, capaz de identificar uma pessoa e até mesmo 

todo o seu grupo familiar. 

Em um país como o Brasil, onde, historicamente, há um alto índice de analfabetismo 

e ainda com muito poucas oportunidades de trabalho para as pessoas não escolarizadas, a 

exploração do animal de carga representa uma fonte considerável de renda. Como já 

mencionado acima, as cidades brasileiras parecem já ter absorvido a figura do carroceiro 

como uma personagem do seu quotidiano. A prática auxilia, desde o comércio, com a 

realização de pequenos fretes, até o funcionamento das pequenas indústrias e das 

manufaturas, ao transportar matéria-prima e resíduos. 



84 

 

É preciso considerar, ainda, que o panorama urbano considera a carroça um 

importante meio de transporte para a realização de outras inúmeras atividades. É o caso 

daquelas pequenas tarefas ligadas ao manejo de materiais na construção civil de pequeno 

porte, o mesmo ocorrendo no comércio feito em feiras livres ou similares e no descarte de lixo 

doméstico, além da coleta de materiais recicláveis. Não há como negar a utilidade do animal 

de carga na realização desses pequenos serviços.  

Impende reprisar, como estratégia de persuasão, que todo o trabalho nessa seara 

envolve um homem, quase sempre de pouca ou nenhuma escolaridade, como já se destacou 

alhures. Ressalta-se, também a título de ratificação, que com o desempenho da profissão de 

carroceiro, esse homem mantém toda a sua família, de forma digna e honesta. Com o fim do 

veículo de tração animal nas cidades, tal profissão perderia, aí, seu espaço, o que, de uma 

forma ou de outra, traria um certo desequilíbrio social.  

Soma-se a isso, na visão das pessoas que defendem a continuidade da prática, o fato 

de que não haveria uma forma de substituir o animal de carga. Seria muito difícil encontrar 

outro meio eficaz para conduzir a carga da carroça. Da mesma forma, seria quase impossível 

dar ao carroceiro outra profissão. Nesse dilema, conceder-se-ia ao animal um conforto que o 

indivíduo humano não teria, o que, provavelmente, acabaria por sobrecarregar a sociedade, 

pela instituição de uma prestação compensatória em favor do novo desempregado. 

 

7.2 Os valores culturais afetos ao animal de serviço 

 

Outro entrave a ser enfrentado é a questão cultural firmemente enraizada na vida das 

pessoas. Não se tem notícia de alguma sociedade organizada que não utilize, ou não tenha 

utilizado, em algum estágio de sua história, o animal de serviço, principalmente como animal 

de tiro e de carga. De uma forma ou de outra, esses animais domésticos foram a força 

propulsora do progresso. A prática sempre esteve inserta na história, pelo transporte de 

mercadorias no lombo do animal ou pelo aproveitamento de sua força para tracionar veículos 

de transporte de passageiros ou de outras cargas. O certo é que se está falando de uma 

atividade milenar, considerada como costume presente em todos os países da Terra. 

É importante relembrar que não se está tratando, aqui, apenas de subgrupos como 

equinos, asininos e muares. Como esmiuçado em linhas anteriores, há diferentes espécies e 

subespécies utilizadas como animais de carga e animais de tiro, todas elas foram muito 

marcantes em todo o mundo. Inclusive, nas antigas civilizações, sempre ligadas a guerras 

intermináveis ou a uma intensa atividade mineradora ou mercantil, o animal de serviço foi 
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elemento fundamental. Até hoje, em países mais pobres e em regiões desérticas, para que a 

indústria turística dê retorno econômico, o animal de carga é elemento insubstituível
42

. Seu 

valor imensurável ajudou a construir e defender impérios, transportou pessoas ilustres e 

riquezas valiosas, nos tempos das carruagens. Esse animal doméstico ligou regiões, levando e 

trazendo informações aos pontos mais longínquos entre as cidades. 

Mais interessante, ainda, é relacionar a utilização dos animais de carga e de tiro à 

atividade mineradora, marca indelével da história de praticamente todos os povos americanos. 

Países como o Peru, Chile e demais civilizações andinas, por exemplo, tiveram no lhama um 

elemento marcante para seu desenvolvimento. É impossível imaginar a edificação de antigas 

fortalezas e de tantas outras obras maravilhosas que marcam o passado da atividade humana, 

sem a utilização da força bruta do animal.  E, não obstante a supremacia dos equinos, asininos 

e muares, muitas outras espécies e subespécies exploradas foram decisivas para alavancar o 

progresso em diferentes lugares da Terra. 

Vale a pena salientar, também, que a prática atravessou o oceano em direção ao 

continente americano trazida pelos europeus. No entanto, esses já estavam dando 

continuidade a costumes nascidos em épocas priscas. Isso é prova de que, realmente, em todo 

o mundo, a exploração do animal doméstico foi um hábito. Não há como esquecer os impérios 

romanos, os povos egípcios de todos os tempos, com destaque para as eras faraônicas. Há, 

também, os povos mesopotâmios, os antigos babilônicos e demais civilizações orientais. Entre 

os exemplos mais marcantes, é preciso incluir, é claro, os desbravadores saxões e, mais à 

frente, os soviéticos. A América se pautou, por sua vez, em fortes exemplos para explorar o 

animal, transformando-o em um fator indispensável a seu desenvolvimento econômico, 

político e sociocultural. 

No Brasil, desde os tempos quinhentistas, esse tipo de exploração é utilizado 

indiscriminadamente. Para se ter uma ideia, concomitantemente com a escravidão negreira, o 

ouro das minas brasileiras era transportado até as casas de fundição, ou até o litoral, onde era 

embarcado para a Europa, no lombo do animal de carga, quando não era arrastado por ele em 

carroças ou carruagens. Assim também foi escoada toda a produção agrícola, até meados do 

quinto século no país. Da mesma forma, era distribuído o produto manufaturado aos mercados 

internos e aos cais de exportação.  

Sem nenhum exagero, pode-se afirmar que esse animal doméstico foi a “locomotiva” 

do progresso brasileiro antes dos tempos imperiais. E, mesmo depois desses, não obstante o 
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advento da máquina a vapor, continuou sendo elemento imprescindível ao progresso, tanto 

nos engenhos de produção de açúcar, quanto na lavoura cafeeira e, até mesmo, no ciclo da 

borracha. Dá para mensurar, assim, o choque cultural que causaria o fim da exploração desse 

tipo de transporte de cargas. 

Destarte, fica fácil entender a dificuldade de consenso favorável ao fim dessa prática. 

Retirar o animal de carga do ambiente urbano seria destruir um ícone histórico, 

tradicionalmente eficaz no transporte. Os benefícios que esse animal prestou a praticamente 

todas as nações fazem dele uma espécie de elemento indispensável à vida humana. Perdê-lo, 

além de representar o fim de uma atividade econômica, como se discutiu anteriormente, é 

combater o saudosismo de muitos costumes, é destruir uma imagem de imensurável valor 

histórico e cultural. 

 

7.3 O valor da tração animal para as pequenas atividades de transporte urbano 

 

Parece contraditório; mas, apesar de tanto avanço tecnológico, as cidades ainda 

dependem do rústico veículo de tração animal. Esse transporte é empregado para deslocar 

cargas pequenas demais para a utilização de um veículo automotor, ou que são próprias de 

ambientes inadequados ao tráfego de outra modalidade veicular. A carroça ainda faz entrega 

de móveis e eletrodomésticos adquiridos em lojas localizadas nos centros das cidades, 

conduzem mudanças, recolhem entulhos de construções, além de transportar, até os espaços 

urbanos, os produtos provenientes do campo. 

Para se comprovar a existência desse serviço no quotidiano das cidades, basta 

observar, em avenidas e praças, os pontos de carroceiros, braçais dispostos a realizar 

pequenos carretos a diversos locais. Pelas vias públicas, o animal disputa espaço com pessoas 

e veículos de todo tipo. Em propriedades abandonadas, em terrenos baldios e embaixo de 

viadutos, percebe-se a presença desses animais sendo criados em confinamento. Tudo isso é 

prova de que o serviço prestado por essa modalidade informal ainda é bastante procurado. 

A título de ilustração, é preciso ressaltar, mais uma vez, a importância dessa 

atividade para a própria limpeza das cidades. Quando um carroceiro passa chicoteando seu 

animal de trabalho, carregando em um veículo, quase sempre tosco, uma interminável 

variedade de bugigangas, deve-se considerar que, por intermédio daquele serviço, a cidade se 

livra de uma série de detritos, desafoga canalizações, vias públicas e quintais. São tarefas que, 

de outra forma, tornaria mais difícil e mais cara a realização. 



87 

 

Contemporaneamente, ao lado do próprio profissional autônomo que puxa um carro 

de mão, ao transportar material reciclável, encontra-se, também, o animal de serviço. 

Praticamente todas as cidades do país têm nesse trabalho de coleta um dos fortes aliados para 

a promoção da limpeza de seus logradouros públicos. Interessante é que, mesmo nas 

metrópoles, encontra-se um grande número de carroças entulhadas de material reciclável. 

Ainda há muito serviço para a referida atividade. 

Não custa relembrar, também, que esse animal é extremamente útil no trabalho de 

podas de árvores, na manutenção de espécies ornamentais que embelezam alamedas e jardins. 

Existe um sem número de cidades no interior do Brasil, por exemplo, que ainda dependem 

desse transporte rústico para a realização de alguns serviços públicos básicos. É comum 

encontrar, em cidadezinhas pacatas do país, uma vida bucólica e calma, cenário em que a 

crueldade praticada contra o animal de tração passa despercebida. 

Mas, no presente capítulo, não poderia faltar um comentário com relação ao 

deslocamento de produtos in natura para o centro das cidades. Dentre as produções advindas 

das atividades agropecuárias, talvez seja o leite a que mais dependa da força dessa exploração. 

Hoje, é quase impossível, para inúmeras regiões brasileiras, o desenvolvimento de atividades 

relacionadas à indústria láctea, sem a utilização dessa força bruta. A prática sempre foi fator 

imprescindível para a importância dos laticínios e dos frigoríficos do país, não há como negar. 

Tudo isso comprova que não é fácil desentranhar o animal de trabalho da vida 

citadina. Toda a força persuasiva de um discurso favorável à libertação desse animal precisa 

neutralizar os benefícios provenientes da exploração. E, como ficou claro com a análise feita 

até aqui, isso não é nada fácil. Da mesma forma como foi difícil alforriar o negro das 

senzalas, será extremamente complicado retirar o animal das ruas das cidades. Qualquer 

investida em torno da abolição dessa escravatura encontra óbices quase intransponíveis, à 

primeira vista. Mudar o paradigma assemelha-se a uma revolução cultural, arcabouço de 

divergências, mescla de ideologias, conflito de opiniões em que o pesquisador se torna 

verdadeiro iconoclasta.  
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8. A QUEBRA DE PARADIGMA EM DEFESA DO ANIMAL DE TRABALHO 

 

 

É imperioso ressaltar, de início, que a luta em prol da libertação do animal de 

trabalho prescinde da ideia de que o irracional tenha direitos.   Já se tem empecilhos demais, 

para se inventar mais um. Essa polêmica ainda se prolongará por muito tempo, não fazendo 

sentido esperar consenso em tal discussão para, só depois, arrebentar os grilhões do animal de 

serviço. Mesmo os povos que já introduziram esse direito no texto de suas constituições
43

 o 

fizeram com uma visão abstrata do termo. A não se criar conteúdo novo para a nomenclatura, 

a relação de um animal irracional com o atributo é impraticável, ininteligível. 

Entretanto, vale destacar, mais uma vez, que tal pensamento não pode ser entendido 

como uma posição contrária à ideia defendida, atualmente, por uma grande quantidade de 

estudiosos. É que o problema discutido no presente trabalho tem um viés diferente. A única 

questão que, de forma incidental, vem impactar a tese aqui trazida à tona é o fato de que, 

racionalmente, não se atrai um direito rechaçando sua correspondente obrigação. Esse 

raciocínio, diante do que se conhece, até hoje, a respeito dos animais não humanos, é que se 

apresenta como nota de rivalidade.    

Por esse motivo, a trajetória traçada pelo presente discurso para defender a libertação 

dos animais de serviço, ao invés de falar em direito desses animais, prefere evocar a nobreza 

dos direitos humanos e as obrigações que atrai todo sujeito detentor de tais direitos. Daí, 

porque, sempre de forma racional, é necessário falar-se, não de um direito dos animais, mas 

de uma obrigação de respeito a eles, por aqueles que detêm direitos. Essa é a pedra de toque, o 

sistema neural da semântica escolhida para a tarefa em realização. 

Serve de conteúdo explicativo para esta luta a admirável introdução com que o 

filósofo australiano Peter Singer (1975, pp. 2-3) começa seu livro Libertação Animal. Já nas 

primeiras linhas, o leitor se depara com uma afirmação que, a princípio, retine como 

dissonante para quem defende a integridade física e psicológica do animal. É que o autor 

deixa claro que para defender a liberdade dos irracionais não é preciso amá-los, ou adorá-los. 

Singer propõe uma defesa consubstanciada na razão, não no amor ou na piedade. Deveras, 

parece haver uma confusão de sentidos, toda vez que se defende o bem-estar dos animais, 

baseando-se no amor incondicionado a cães e gatos fofinhos. Então, animais que não possuem 

tais atributos não devem ser protegidos? Esse é o ponto de partida para uma análise imparcial. 

                                                           
43

 As constituições do Equador e da Bolívia são bons exemplos. 



89 

 

Em sendo assim, a mudança de paradigma que se propõe aqui ultrapassa a condição 

de informalidade do trabalho do carroceiro. A dignidade desse profissional está muito mais 

assegurada com o fim da tração animal, porque sua subsistência não pode estar atrelada à 

crueldade que ele pratica contra “seu” animal de trabalho. Conferir dignidade e respeito ao ser 

humano é garantir-lhe seus direitos, é respeitá-lo verdadeiramente como participante de um 

Estado Democrático de Direito 

. Se essa estrutura política em que vive, atualmente, a população da maior parte do 

Planeta não entende isso, é que esse rótulo é abstrato, inverossímil. Dessa mesma forma 

devem ser julgados os sujeitos sociais: uma sociedade indiferente à prática da crueldade e dos 

maus-tratos contra qualquer animal é autora mediata de tal conduta. Talvez Peter Singer 

também dissesse isso, caso tratasse especificamente do presente tema em sua obra. 

A essa altura do discurso, cabem algumas reflexões: retirar o animal de tração das 

ruas seria uma involução social? Isso afrontaria o homem que açoita o bruto vivente? A 

erradicação da prática causaria um dano à economia do país? O fim de uma profissão nos 

centros urbanos seria um desrespeito à Dignidade da Pessoa Humana? E muitas outras 

indagações nesse sentido podem ser feitas. Não é difícil antever a veemência de algum 

político desavisado ou a insensatez de algum antropólogo fora do seu tempo, ao apregoar, 

com palavras de ordem, a incineração dessas ideias libertadoras, que trazem pseudoconflitos 

em decorrência da inércia cultural humana. 

 É bem verdade que, como se verificou no capítulo anterior, inúmeras são as questões 

de ordem econômica, cultural e sociológica embutidas no tema em apreço. Não há como 

negar a presença desses entraves, principalmente quando relacionados às especificidades de 

cada povo, aos costumes de cada região e ao grau de desenvolvimento econômico e escolar de 

cada sociedade. De nada disso se pode olvidar. Entretanto, alargando-se mais os horizontes, é 

possível entender que uma coisa está muito dissociada da outra. Nos dias atuais, a prática da 

tração animal, principalmente nos centros urbanos, representa estagnação social, eufemismo 

para atraso e acomodação.  

Isso quer dizer que, não obstante a necessidade de se considerar a importância 

daqueles fatores, nada justifica o tratamento cruel a que o animal de trabalho está sujeito. 

Evocar a força persuasiva da racionalidade como elemento distintivo da espécie antrópica e 

apelar para a nobreza dos direitos fundamentais, atributos, até então, só relacionados ao 

homem, é fazer um esforço hercúleo contra a solidez daquelas questões. Em sendo assim, fica 

claro que não se trata de defender um direito para o animal, mas de reforçar os direitos já 

existentes para o homem. Porque é indigno de “direitos humanos” quem pratica a crueldade 
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contra os animais irracionais. Quer-se afirmar que mais se distancia do universo humano o 

agente de tal conduta, que a pratica contra um animal de serviço. 

 

8.1 Por que vale a pena libertar o animal de trabalho 
 

 

Um estudo técnico fantástico originado no Grupo Especial de Defesa da Fauna – 

GEDEF – e assinado pelo médico veterinário Wender Paulo Barbosa Ferreira, Analista do 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, aponta, com propriedade, os malefícios que a 

prática da tração animal traz para a cidade, ainda que tal resultado não seja o objetivo do 

referido trabalho
44

. Outro detalhe que, também indiretamente, fica patente na referida nota 

técnica é a condição subumana ou desumana em que vive o conjunto formado pelo homem e 

o animal, quase sempre, em um tosco e malcuidado veículo, nos centros urbanos. 

Já no primeiro parágrafo da introdução, o estudo divulga algumas das piores 

consequências que a tração animal atrai para todo o universo à sua volta. São problemas como 

a marginalização, a inobservância às leis de trânsito, a utilização de trabalho infantil, a 

destinação incorreta de entulhos e as lesões aos animais. Quanto ao mal direto à saúde e ao 

bem-estar do animal de serviço, destaca-se como uma das maiores injustiças a péssima dieta 

alimentar, ou a própria falta de alimentação. Outro fator deletério para o ente irracional são as 

contusões graves, muitas vezes, irreversíveis, que ele sofre em serviço. Vale destacar que a 

maior parte dos danos sofridos pelo animal tem como causa direta o fato de ele estar 

constantemente desnutrido e desidratado. 

É fácil comprovar, por intermédio de trabalhos como esse, que nem mesmo a 

assistência técnica e a educação dos trabalhadores que sobrevivem desse tipo de atividade 

resolvem a questão. Há, no Brasil, alguns estudos e projetos em pleno desenvolvimento 

visando dar atenção ao carroceiro, porém o problema da crueldade e dos maus-tratos contra o 

animal nunca é sanado. Nesse caso, a maior parte da culpa pode ser debitada à índole do 

próprio trabalhador informal, que não se preocupa em conhecer e seguir as normas jurídicas 

inerentes ao tema. É claro que um grande número deles nem sabe da existência dessas 

normas.  

Entretanto, há provas robustas de que o maior dano é produzido pela impunidade. O 

carroceiro não acredita que, de sua conduta, pode advir-lhe uma punição. Ele, muitas vezes, 
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nem procura entender a necessidade de obedecer a essas normas; porque, cumprindo-as ou 

não, nada acontece. Há que se destacar, ainda, o sentimento de despeito. Para muitos 

trabalhadores da informalidade, o Sistema Público é o único culpado por eles se encontrarem 

nessa situação. Na maior parte das vezes, o que ocorre é uma espécie de revolta, o que acaba 

gerando acomodação e descaso.  

Outro exemplo espetacular vem da Região Sul, um programa que se ocupou de tema 

muito próximo ao que aqui se discute. Trata-se do tão bem intencionado “Programa de 

Extensão Amigo do Carroceiro”, implantado em 2002, no Centro de Ciências Agrárias 

(CAV), da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. O trabalho surgiu a partir da 

iniciativa de acadêmicos de Medicina Veterinária e do Professor Alísio Marcondes César, 

com o apoio financeiro da Prefeitura do Município de Lages-SC
45

.  

A denominação do Programa também dá título a um belo artigo publicado em 2010, 

pela revista da UDESC, tendo como principal objetivo, descrever as atividades de Extensão 

realizadas pelo Programa de Extensão Amigo do Carroceiro
46

. É interessante como os autores 

tratam o assunto. A entrega e o carinho, em simbiose com uma grande competência, 

esmiúçam o tema de suas várias vertentes, possibilitando, inclusive ao leigo no assunto, 

enorme aprendizagem. 

Todavia, ainda não é esse o apanágio que molda o desiderato aqui perseguido. 

Porque o homem, com seu espírito dominador e egoísta, no silêncio das horas sem lei, 

esbraveja aquela vida inocente que o acompanha, da mesma forma como faziam os senhores 

de escravos, há pouco mais de cem anos. Provavelmente, muitos carroceiros continuam 

empregando maior zelo ao carro e ao chicote do que ao animal, porque todo um universo de 

coisas conspira para que tudo continue assim. 

Com relação aos estudos desenvolvidos nessa seara, não se pode esquecer, ainda, do 

magnífico trabalho desenvolvido na cidade de Belo Horizonte, acerca do uso de tacão animal 

nas ruas da capital mineira. O Projeto Correção Ambiental e Reciclagem com Carroceiros de 

Belo Horizonte, também conhecido como Projeto Carroceiro, teve início em 1997, em um 

Programa de Reciclagem, e contou com a parceria da Superintendência de Limpeza Urbana 
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(SLU), da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG)
47

. O Projeto traz, também, assim como o de Santa Catarina, a marca da grande 

competência dos seus idealizadores. No entanto, não obstante a nobre iniciativa, a empreitada 

não visa por fim à prática da tração animal, é uma espécie de apoio técnico disponibilizado 

aos profissionais da área. 

Como já se asseverou acima, a questão parece estar mesmo entranhada na índole 

humana. Em um voo panorâmico pelos céus de Belo Horizonte, dá para ver que até os males 

que o Projeto Carroceiros tenta evitar persistem, ainda em grau bastante elevado. O centro da 

capital do Estado de Minas continua convivendo com problemas ligados a descartes 

irregulares de materiais sólidos. Isso quer dizer que a tração animal não é um vetor favorável 

à higiene das cidades. Não adianta muito a boa intenção de pesquisadores e técnicos no apoio 

à prática: é preciso erradicá-la, de vez.  

 Sem descer a detalhes, basta observar o que é a bela capital em termos de acúmulo 

de lixo e entulhos despejados em terrenos baldios, em córregos, em passagens de águas 

pluviais e até mesmo em logradouros públicos. Nos períodos de chuva, essa é, talvez, uma das 

maiores causas dos problemas enfrentados pela cidade. O grande volume de água que desce 

das serras não encontra saída por causa das obstruções das redes de escoamento e passagens 

naturais de água. Tais eventos acarretam sérios danos à estrutura urbana e ao patrimônio de 

particulares, sem contar o número de vítimas de afogamento.  

Essas ocorrências danosas são muito frequentes em quase todas as cidades do país e, 

em grande parte, são ocasionadas pelo descarte irregular de resíduos. Tal evidência comprova 

que a prática da tração animal, mesmo amparada por projetos benfazejos, continua inviável e, 

ao mesmo tempo, desprezível. Quanto ao bem-estar do animal o resultado é ainda mais pífio. 

Isso porque nem todos os profissionais da área se dispõem a participar dos programas de 

formação. A própria Nota Técnica citada acima, descreve à p. 02, que 

 

Muitos carroceiros, marginalizados e desprovidos de assistência  médico-veterinária,  

possuem um conhecimento precário sobre a alimentação e manejo dos equídeos de 

tração, adotando práticas que possam resultar em subnutrição, doenças, 

incapacitação do animal para trabalho e maus tratos.  

 

Como se percebe, não obstante as várias iniciativas, o grande cerne da questão aqui 

discutida continua intocável: o programa não dá volta à condição irascível do condutor do 

animal. Chega a causar repúdio a brutalidade com que alguns carroceiros açoitam seu 
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companheiro de trabalho. Quem observa atentamente o conjunto, parece ver dois inimigos a 

se debaterem em público. O que se afigura como mais inexplicável é que, na maioria das 

vezes, o animal está em movimento, conduzindo a carga e, mesmo assim, continua 

apanhando. Outras vezes, a atrocidade acontece porque o pobre vivente queda extenuado, ou 

empaca por causa do excesso de peso. 

É nesse ponto que mais se justifica o fim da prática. Se a tecnologia já é capaz de 

criar veículos capazes de substituir o animal de tração (v. g. o “cavalo de lata”: analisado à 

frente e apresentado na última foto do anexo III), por que ainda continuar com essa conduta 

tão cruel e aviltante? Isso é indigno para um ser detentor de direitos humanos. Banir a prática, 

ainda que ao arrepio de tradições seculares, da economia informal e da força de uma 

infinidade de expressões culturais, é reconhecer que essas ações são incongruentes com a 

grandeza do ser racional. Permitir que um homem se iguale aos brutos é ferir o matiz mais 

identificador da espécie, é conspurcar o significado da Dignidade da Pessoa Humana. 

 

8.2 Análise dos pontos contrários à retirada do animal de tração dos centros urbanos 

 

No capítulo anterior, tratou-se das questões supostamente contrárias à libertação do 

animal de tração nas cidades. De forma bastante elementar, fugindo dos rigores da pesquisa 

de campo — porque esse não é o objetivo do presente trabalho —, os fatores foram discutidos 

de um ângulo diametralmente oposto à posição assumida nesta pesquisa, numa tentativa de 

neutralidade. De certa forma, a discussão levada a lume no referido segmento foi uma 

simulação das palavras do carroceiro, dos defensores das várias manifestações culturais e de 

uma série de pessoas envolvidas com o transporte de pequenas cargas nos centros urbanos. 

Entretanto, concomitantemente à apresentação daqueles fatores, mais se afloravam 

suas desnecessidades diante da atualidade da vida humana no Planeta. O problema é que, 

predominantemente, os principais posicionamentos contrários à alforria do animal de trabalho 

têm como justificativa uma questão econômica. Mas a tradição cultural é — de longe — o 

mais potente fator; porque ele se apresenta de forma velada, chamuscado pela acomodação e 

por um saudosismo exacerbado. Ocorre que a crítica passadista, em sua maioria, não 

considera a impossibilidade de volta, e nem que tal retrocesso, caso fosse possível, seria um 

atraso social. 

Por motivos lógicos, não pode ser entrave para a libertação do animal nenhuma das 

questões apresentadas alhures, ou qualquer outra; nem mesmo o fator econômico, que incide 

diretamente na subsistência de seres humanos. Em sã consciência, é provável que grande parte 
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dos carroceiros ainda em atividade não concorda com a brutalidade com que o animal de 

serviço é tratado. O problema é que mesmo esses trabalhadores sensíveis não encontram outro 

meio de impulsionar a tração dos seus carros rústicos, já que não se trata apenas de apertar um 

pedal de acelerador. Outros serviçais até afirmam em suas justificativas que, para evitar 

engarrafamentos nas vias públicas, é preciso espancar o animal para que ele abra espaço aos 

veículos motorizados. 

No caso dos costumes e das tradições, é preciso ficar claro que este trabalho condena 

apenas a escravização do animal como participante diuturno da lida laboral. É certo que as 

tropas e as boiadas reais já não têm mais espaço. Entretanto, nada impede que, em um evento 

cultural e sem a prática da crueldade, a poesia dos velhos tempos alimente as reminiscências 

de antigos desbravadores e pioneiros do transporte de cargas. O que não tem sentido é 

rivalizar o progresso dos dias atuais com os veículos obsoletos e os costumes serôdios, que 

causaram tanta crueldade aos animais de trabalho. 

Por motivos similares, também não se pode justificar a continuidade da tração animal 

com o prejuízo às atividades de transporte de pequenas cargas. Qualquer pessoa sabe que a 

tecnologia atual já dispõe de instrumentos e maquinários muito mais adaptáveis à vida das 

cidades. Ainda por cima, o novo meio de transporte para as pequenas cargas seria muito mais 

barato, de mais fácil manejo e mais eficiente. Não dá para entender um posicionamento 

contrário a retirada do animal de carga dos centros urbanos, baseado na falta que o obsoleto 

meio de transporte faria, principalmente, para o comércio. Quem conhece os produtos da 

indústria tecnológica deve ficar estarrecido diante de tamanha ilogicidade. 

É de se ver, portanto, que nenhum argumento justifica a continuidade do animal de 

tração, principalmente nos centros urbanos. Acredita-se que os fatores escolhidos acima para 

debate sejam, se não os únicos, pelo menos, os mais influenciados ou influenciáveis. Todas as 

alegações possíveis de se encontrar nos posicionamentos contrários à abolição da escravatura 

do animal de trabalho, se bem analisadas, dizem respeito, basicamente, a três pontos: a) a 

questão econômica; b) os costumes e as tradições culturais; e c) os pequenos serviços de 

fretes. À frente, não obstante os temas já terem sido apreciados exaustivamente, far-se-á um 

último ataque às referidas questões. 

 

8.2.1 Como dar ao carroceiro outra forma de sustento 

 

Há trabalhos que, de tão bem intencionados, fazem escolas, dando prova de 

inventividade e evolução dos seus idealizadores. Está-se falando, aqui, outra vez, dos projetos 
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e programas desenvolvidos em alguns Estados brasileiros. Uma das iniciativas mais 

brilhantes, nesse sentido, surgiu no Rio Grande do Sul: o “cavalo de lata
48

”. Trata-se de um 

veículo que pode ser tracionado por um motor ou pela força física humana, por intermédio de 

pedais. Provavelmente, se adotado, evoluirá até a forma mais adequada às atividades que 

desenvolverá; mas, de qualquer forma, já é muito mais condizente com a realidade. 

É de vital importância que não se esqueça, também, as iniciativas mencionados 

acima: os programas colocados em prática em Lages/SC e Belo Horizonte/MG. Esses perfis 

de programas podem muito bem ser usados para dar ao carroceiro uma outra profissão. Ao 

invés de as cidades passarem a simular uma necessidade dos serviços prestados por eles, o 

que, na maioria dos casos, não é uma verdade incontestável, melhor seria educá-los e prepará-

los para profissões mais rentáveis e mais humanas. Alguns Estados brasileiros já estão 

fazendo isso, é o caso de Pernambuco, notadamente, a cidade de Recife. 

Para se ter uma ideia das consequências maléficas advindas da tração animal, basta 

analisar a realidade, em geral, dos seres humanos que vivem em contato com ela. No âmbito 

doméstico, são incalculáveis os males a que o trabalhador e sua família estão expostos. No 

espaço social, esses males aumentam exponencialmente. Considerando-se a própria natureza 

dos sujeitos incluídos na relação, pode-se antever uma série de problemas, desde os mais 

simples aos mais complexos, envolvendo pessoas inocentes, desprotegidas ou que apresentam 

alguma sensibilidade ao contato. Tudo isso, sem contar os danos causados ao Meio Ambiente, 

seja em seu aspecto natural, cultural, artificial, ou do trabalho.  

Há claras provas de que todas essas subdivisões do Meio Ambiente são prejudicadas 

com a prática da tração animal, principalmente nos centros urbanos. Sem esquecer os 

distúrbios advindos da prática ao meio ambiente natural e cultural — porque os danos aí são 

mais visíveis —, o meio ambiente do trabalho é, talvez, o que mais tem seus problemas 

mascarados. Sobre esse aspecto, deve-se considerar que o centro de uma cidade é o local de 

trabalho de uma série de pessoas: são empregados e servidores ligadas aos sistemas público e 

privado, são profissionais liberais ou trabalhadores autônomos. Todos estão propensos aos 

males advindos da convivência com o animal não humano, desde seu comportamento natural 

até a possibilidade de disseminação de doenças proporcionadas por seus estilos de vida e de 

suas excreções.  
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 O Projeto “Cavalo de lata” é um programa desenvolvido no Rio Grande do Sul para substituir a tração animal. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/05/projeto-cavalo-de-lata-quer-reduzir-
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Restringindo-se a análise ao local de trabalho do carroceiro, também se encontra uma 

série de perigos a que tanto ele quanto a sociedade estão sujeitos. Das mais graves situações, 

citam-se a rapidez do tráfego de automóveis e a movimentação contínua de veículos pesados, 

frente à fragilidade do rústico veículo em disputa por espaço. Esse homem que labuta de sol a 

sol, para manter a si e aos seus, merece uma profissão mais segura, lastreada em uma 

formação que valorize e respeite sua dignidade. E isso não é difícil conseguir, basta boa 

vontade política e social. 

Impende justificar, aqui, que a pesquisa ora levada avante não tem o condão mágico 

para transformar o homem rústico e sem escolaridade, que esbraveja diuturnamente seu 

animal de trabalho, em um profissional letrado e altamente técnico. O que se propõe no 

presente item é, acima de tudo, a substituição do animal nessa relação injusta e desumana. 

Nesse caso, uma saída seria fomentar a indústria automotiva, de forma que a tecnologia aí 

empregada crie maquinário eficiente e adequado para um manuseio seguro no ambiente hoje 

ocupado pela tração animal. Já existem provas de que isso é possível, como é o caso das 

iniciativas já citadas. 

O próximo passo seria oferecer aos interessados cursos de preparação, a fim de que o 

velho profissional se amoldasse à nova realidade. Dentre as técnicas, sempre ministradas por 

profissionais habilitados, poderiam constar temas como o manuseio, a manutenção e, até 

mesmo, a construção do novo veículo de carga. Observando, atualmente, a grande variedade 

de modelos de tratores utilizados em cargas e descargas, além de outros inventos do gênero, 

como, por exemplo, as colheitadeiras, as empilhadeiras e uma série de outras máquinas 

utilizadas no beneficiamento de materiais recicláveis, não é difícil compreender o atraso que 

significa o uso do animal de tração. 

Na sequência, o setor público ou a iniciativa privada poderiam patrocinar ou 

financiar a aquisição do novo meio de transporte de pequenas cargas para o carroceiro. Das 

consequências mais importantes dessa política social, citam-se, dentre outras, a erradicação da 

crueldade contra o animal de tração e a maior eficiência no serviço. A iniciativa serviria, 

ainda, para proporcionar mais segurança e salubridade ao ambiente urbano, além de maior 

comodidade para o novo profissional.   

No entanto, o antigo carroceiro e agora operador de máquina, também poderia 

transformar-se em um servidor público, em um empregado do setor privado ou empresa 

prestadora de serviço terceirizado. Interessante é que, no caso em tela, todo o material 

recolhido poderia ser discriminado, reciclando-se o que fosse possível e se descartando, com 

segurança, os resíduos inaproveitáveis. É óbvio que todo o trabalho contaria com um apoio 
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técnico especializado e a exigência de profissionalismo, com acompanhamento especial à 

saúde do trabalhador e a obrigatoriedade de utilização de EPIs
49

. 

Ocorre que, de acordo com o “Projeto Carroceiros”, desenvolvido na cidade de Belo 

Horizonte, trabalho já mencionado em linhas anteriores, muitos trabalhadores optam por 

deixar o emprego de carteira assinada para serem carroceiros no centro da cidade. A partir 

dessa nova visão, a prática estaria proibida. Isso quer dizer que o trabalhador informal que não 

quiser aderir à nova realidade teria que escolher um outro meio de ganhar a vida. Entraria em 

cena o Sistema Jurídico, intermediado ou não, pelo Poder de Polícia exercido pelos governos 

municipais. 

Vale salientar, por derradeiro, que também o tomador do serviço proibido estaria 

sujeito aos rigores da norma proibitiva. A situação seria similar ao receptador de produtos 

obtidos em decorrência da prática de crime contra o patrimônio, atividade que alimenta o tipo 

de criminalidade. À frente, em anexo próprio, apresenta-se um projeto de lei com a 

modalidade do delito: o receptador de serviços de origem criminosa. 

   

8.2.2 A crueldade não pode ser um traço característico de cultura 

 

Os povos precisam se orgulhar de seus valores culturais. Toda a força dos costumes e 

das tradições de uma civilização não pode engessar seu desenvolvimento. Desenvolver-se 

inclui um olhar racional para o passado, numa atividade crítica que faz o ser humano 

aperfeiçoar suas qualidades e evitar seus erros. Não se protege uma cultura simplesmente 

repetindo seus absurdos, apenas para alimentar lembranças. É preciso expiar a culpa dos 

nossos antepassados com iniciativas nobres e humanitárias. Escravização de um animal não 

tem nada a ver com cultura. 

Em uma época de tanto avanço tecnológico, proporcionando, inclusive, o surgimento 

de diversas ciências, o homem não pode ficar preso a tradições culturais, persistindo em 

práticas desumanas e grosseiras. O que faz um ser humano escravizar um animal inocente, 

para que ele trabalhe, debaixo de chuva ou sol, sofrendo castigos violentos e, até mesmo 

quando extenuado, sendo forçado a prosseguir? A tradição cultural justifica isso? 

Cabe, aqui, ainda que de forma superficial, reservando-se o tema para momento mais 

específico, uma apreciação à norma do art. 215 da Constituição de 1988. Soa como ilógico o 

suposto confronto entre o direito ao equilíbrio ecológico ambiental e a referida norma. O 
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integridade física e à sua saúde. 
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pretenso distúrbio entre tais princípios é uma proposição canhestra que não se assenta ao 

perfil do texto constitucional, desde seu preâmbulo.  

Não se pode aceitar, por exemplo, que eventos como a já discutida “farra do boi”, no 

Estado de Santa Catarina, suplante a norma proibitiva contida no Texto Constitucional e 

legislação infraconstitucional. Da mesma forma, não há mais espaços para os rodeios, prática 

que já se incorporou à cultura do povo brasileiro, principalmente no Estado de São Paulo. O 

paradigma atual é também contrário às rinhas de brigas de galo e de canários, ainda em pleno 

funcionamento em diversos cantos do país.  

Aceitar argumentos que defendem a prática da crueldade contra o animal de tração, 

como um fator cultural, não tem sentido. Há, atualmente, no Brasil, um pensamento 

totalmente voltado para a maior proteção da fauna. O problema é que grande parte da 

população brasileira não consegue enquadrar o animal de trabalho no mundo faunístico, 

considerando-o, nos termos já discutidos acima, simplesmente como um bem patrimonial. 

É importante que se observe o quanto o fator cultural se encontra relativizado no 

discurso moderno acerca do confronto em tela. O próprio Supremo Tribunal Federal, já por 

algumas vezes, discutiu o tema. À frente, em capítulo próprio, esse posicionamento da Corte 

Constitucional brasileira voltará à discussão. Por enquanto, basta atentar-se para o fato de que 

todos os eventos de que se tratou acima estão proibidos no país.  

Ainda quanto à posição do Tribunal Supremo, vale lembrar seu papel como Corte 

Constitucional. Nesse sentido, convém ressaltar que as leis estaduais, distritais ou locais que, 

a despeito de defenderem valores culturais, permitiram a crueldade contra qualquer animal, 

foram todas consideradas inconstitucionais. Esse mesmo posicionamento tende a ser adotado 

com relação ao animal de tração, massacrado, principalmente, nos centros urbanos. 

   

8.2.3 Pequenas cargas já podem ser transportadas por pequenos veículos motorizados  

 

Como já esmiuçado anteriormente, urge buscar outros meios de sobrevivência para o 

carroceiro. E não se pode oferecer a esse profissional, quase sempre autônomo, uma única 

forma de ganhar a vida. A criação de uma nova opção para o transporte dessas cargas é 

totalmente possível, dada a tecnologia que se tem hoje à disposição. Analisar o tema em 

debate, diante de tanta criatividade, fica difícil entender, por que o ser humano ainda mantém 

essa prática como atividade econômica. 

Quem acompanha a evolução da ciência sabe o quanto o homem se desenvolveu nos 

últimos dois séculos. Temas como clonagem de um ser, tanto vegetal quanto animal, criação 



99 

 

de órgãos totalmente adaptáveis ao corpo humano, veículos interplanetários, tudo isso já não 

são mais coisas apenas de filmes de ficção. A ciência espacial tem, inclusive, planos de criar 

colônias humanas em outros planetas do sistema solar, como é o caso de Marte. 

No trato com a Saúde, tantos males que, até bem pouco tempo, eram incuráveis já 

estão totalmente debelados ou em estágio avançado de cura. Quem viveu a primeira metade 

do século XX sabe o que representava, à época, uma pessoa acometida por doenças como o 

câncer, a tuberculose, a hanseníase, e tantas outras. Nos últimos anos de 1900 e início dos 

anos 2000, a humanidade esteve apavorada com o poder quase invencível da AIDS. O tempo 

passou e a racionalidade fez surgirem terapias e medicamentos capazes de curar ou amenizar 

o sofrimento das pessoas portadoras desses males. 

Quanto ao poder de comunicação, parece nem haver limites para o homem. Há 

cinquenta anos, fazer uma ligação telefônica era algo inimaginável para a maior parte da 

população mundial. Hoje, é estarrecedora a quantidade de aparelhos celulares existente em 

todo o mundo. Atualmente, a velocidade com que as mensagens são trocadas entre as pessoas 

é algo que põe a inteligência humana em um patamar muito acima de todas as outras 

manifestações já conhecidas de todas as espécies de vida. O que a internet possibilita a um 

internauta, na atualidade, parece até algo insuperável nas próximas décadas. 

No âmbito dos transportes, também o globo terrestre pareceu encolher-se. Já não há 

obstáculos intransponíveis para as cargas. As pessoas já se movimentam familiarizadamente 

por todos os pontos da Terra, com rapidez e segurança. Até ao espaço sideral são enviadas 

algumas milhares de toneladas de equipamentos, com eficiência impressionante. Impende 

destacar, ademais, que todo o avanço no campo do transporte de pessoas e cargas pesadas não 

ficou restrito a uma só modalidade: seja por terra, por águas ou pelo ar, é tudo a mesma coisa.  

É nesse sentido que se questiona: seria prova de inteligência o uso da tração animal? 

Depois das linhas pretéritas, é praticamente impossível explicar a tese da indispensabilidade 

do animal de trabalho, para o transporte de pequenas cargas. O pior é que essa prática 

esdrúxula se faz à custa de uma crueldade ainda mais inexplicável. O que leva um ser humano 

a praticar violência contra um ente irracional, tão dócil e inocente, que se deixa imolar, 

passiva e quase que amorosamente, na maioria dos casos? Não dá mais para conviver com 

esse costume, é discrepante com uma visão racional afirmar que os centros das cidades, por 

exemplo, precisem do animal de tração para transportar pequenas cargas. 

E, como não custa enfatizar, as possíveis formas de substituição desse animal seriam 

muito mais produtivas, menos comprometedoras para a população e incomparavelmente mais 

adequadas para o atual estágio da vida humana. Entretanto, essas estatísticas precisam ser 
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divulgadas. É urgente que a sociedade acorde para questões desse tipo. Repudiar essas 

práticas irascíveis que ainda persistem no mundo civilizado é uma das iniciativas mais 

enobrecedoras. É aí que se enquadra o verdadeiro destinatário dos direitos humanos. 

 

8.3 Caminho para o triunfo de iconoclastas  

 

Não foi por mero recurso persuasivo que se colocou, como palavra final do título do 

presente item, o sintagma “iconoclasta”. Atualmente, um fato impressionante deve encher de 

orgulho todo o povo brasileiro: a força dos seus jovens pesquisadores. Quem milita no meio 

acadêmico percebe a inteligência desses novos cérebros. Nos últimos tempos, o jovem 

estudante foi responsável por diversas e importantes mudanças no país. Diapasão construído 

no tempo dos “caras pintadas” dos anos 80, que se fortaleceu ainda mais, ao se imiscuir no 

conturbado cenário do impeachment, nota simétrica que ainda retine em tempos de Copa do 

Mundo. Esse jovem derrubou barreiras, inventou caminhos, destruiu velhos totens. 

É claro que o discurso, aqui, não neutraliza os já conhecidos e calejados estudiosos; 

essas mentes brilhantes sempre serviram de luzeiro e escudo. Em todos os tempos se precisou 

de um “alferes” denodado, de um Joaquim Nabuco, de um Chico Mendes, além de tantas 

outras denominações epitéticas da rica História do Brasil. Esses pioneiros de ideias funcionam 

como um ponto imanente, instrumento-mestre da grande orquestra da racionalidade. Porque 

toda mudança de paradigma necessita de uma proposta; dir-se-ia, ação direcionada por um 

pensamento que produz o primeiro acorde. 

Todavia, nenhuma ideia toma fôlego sozinha, toda iniciativa só se torna ponto de 

convergência de esforços se amparada pela lógica. Ao longo da Saga Humana na Terra, 

alguns enganos foram cometidos; mas, tão logo um aspecto ilógico foi descoberto, tais ideias 

se desmoronaram e os enganados voltaram à realidade, a proclamar seus atos de contrição. 

Um dos exemplos mais vivos para toda a humanidade foi o grande flagelo perpetrado por 

Adolf Hitler, em meados do século XX. 

Alegra muito, ainda, o desafio que foi o grande combate contra a sisudez do muro de 

Berlim, a forma como políticas tão sólidas e tão temidas vieram a ruir-se com uma mudança 

de paradigma. E o mais interessante de tudo isso é que o sentimento de repúdio é apátrida. O 

Estado Nacional desses combatentes é Gaia, a religião deles é a Justiça lógica. O fim da 

tração animal parece já estar um pouco atrasado, dada a truculência e ilogicidade da prática. 

Se as ideias de um Bustamante, o senso de percepção de um Aristóteles, o amor de um São 

Francisco de Assis, o altruísmo de um Mahatma Gandhi, além de outras edificantes iniciativas 
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de uma infinidade de ícones da História Mundial, ainda se fazem presentes na realidade 

humana, o animal de trabalho será alforriado e voltará a correr livre pelos campos. 

Mas é com um olhar de esperança voltado para a grande quantidade de estudiosos 

dos mais variados temas inerentes ao Direito Ambiental que se faz a presente proposta. O 

trabalho de grupos e entidades não governamentais, a pesquisa de campo, as análises in vitro 

sobre a natureza do animal não humano, ou qualquer outra forma de instigação da existência 

dos seres vivos, todos esses esforços são “vontades” que conspiram a favor do fim da tração 

animal. Não importa se a libertação vem pelo fato de ser o animal um sujeito de direitos, ou se 

defendê-lo é uma questão de obrigatoriedade humana, por se tratar de um ser inane em termos 

jurídicos e, por isso, ente hipossuficiente a ser tutelado. 

Como se vê, os caminhos são vários; como fica evidente, os atores são inumeráveis; 

e, como está provado pela lógica, continuar com a tração animal é um absurdo: o quê, então, a 

sociedade espera para cobrar do Estado uma norma federal? À frente, no primeiro anexo, 

como já enunciado, apresenta-se um projeto de lei que tem como fim precípuo a erradicação 

da atividade do carroceiro nos centros urbanos. Entretanto, a proposição é somente mais uma 

das diversas propostas que tramitam nas Casas do Congresso Nacional e em diversas 

Assembleias Legislativas e Câmaras locais por todo o Brasil, como se verá adiante. 
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9 EVOLUÇÃO DAS NORMAS PROTETIVAS DO ANIMAL DOMÉSTICO 

 

 

Especificamente no trato com o animal doméstico, a primeira lei de que se tem 

notícia é a da colônia inglesa de Massachusetts Bay, em 1641. Depois dessa norma jurídica, 

outros diplomas sobre o tema surgiram; dentre esses, os mais famosos são a Lei Contra a 

Crueldade, ou Martin Act, publicada em 1822, na Inglaterra, e a Lei Grammont, publicada na 

França, em 1850, de autoria de Jaques Delmas, deputado ligado a Napoleão Bonaparte
50

. 

Também foi no século XIX que surgiram as primeiras associações em defesa dos 

animais. A primeira entidade desse gênero foi criada em 1824, na Inglaterra, com o nome de 

Society for the Preservation of Cruelty to Animals. Dezoito anos depois, essa agremiação foi 

assumida pela Rainha Vitória, passando a denominar-se Real Sociedade. Na França, em 1945, 

criou-se a “Sociedade para a Proteção dos Animais” e, a partir daí, outras associações foram 

sendo criadas em diversos outros países; como, por exemplo, na Áustria, na Alemanha, na 

Bélgica, na Holanda e nos Estados Unidos
51

. 

Em termos de legislação internacional, destaque todo especial deve ser dado, ainda, à 

Declaração Universal dos Direitos dos Animais, promulgada em 1978, pela UNESCO, na 

cidade de Bruxelas. Essa Declaração conclama, a todo o mundo, que todas as pessoas 

reconheçam a importância da fauna em total equilíbrio com a flora. Esse pensamento, aliás, é 

base para o reconhecimento dos direitos dos animais, ideal precípuo do documento
52

. 

 Entretanto, desde seu nascedouro, a legislação acerca do tema não se preocupa 

diretamente com o animal, tem sempre um outro objeto. Conforme se lê em Gordilho (2009, 

p. 63), a Lei Grammont, por exemplo, preocupava-se mais com a sensibilidade humana, e não 

com o sofrimento dos animais. Porém, pela primeira vez, os maus-tratos contra animais em 

lugares públicos foram proibidos. Os textos legislativos que surgiram depois também não 

modificaram o perfil antropocêntrico, intensificando, sobretudo, seu forte apelo econômico. 

Vale ressaltar, no entanto, que o estudo jurídico de qualquer elemento pertencente à 

natureza não pode ser feito de forma isolada. Um emaranhado de mecanismos, interconexões 
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Brasileira de Direito Animal, pp. 13-28, obra coordenada por Heron José de Santana Gordilho et all. Disponível 

em <http://www.animallaw.info/journals/jo_pdf/brazilvol5.pdf> e MASCHIO, Jane Justina. Os animais. Direitos 

deles e ética para com eles. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 771, 13 ago. 2005. Disponível em: 

<http://jus.com.br/artigos/7142> (Acesso em: 15 ago. 2013). 
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e princípios precisa fazer parte da análise, uma vez que tudo se encontra interligado de 

alguma forma. Nesse contexto, não se pode prescindir do mundo abiótico, quando se quer 

estudar o mundo biótico; não se deve isolar a flora quando se quer estudar a fauna e vice-

versa. Mesmo dentro dos microssistemas, ou das subclasses, as interligações são fatores de 

realce decisivo.  

Em sendo assim, entende-se que, em tese, todo preceito legislativo no âmbito do 

Meio Ambiente está imbricado a essas interdependências, o que torna o estudo sempre mais 

difícil e passível de incompletude. Isso quer dizer que uma norma relativa ao animal de que se 

trata aqui pode estar em um texto jurídico que não trata diretamente do tema em questão. Há, 

por exemplo, inúmeras regras relacionadas à circulação de animal de tração até mesmo no 

estatuto de algumas cidades. O presente estudo se ocupará, primordialmente, dos institutos 

criados para tratar especificamente do tema. 

Assim, para montar o discurso em torno da legislação relacionada ao animal 

doméstico, é preciso identificar esse animal dentro de um sistema macro, considerando suas 

inter-relações com todo o mundo à sua volta. É ponto fundamental, portanto, entender onde 

ele se encontra e a que regras está sujeito. Daí, ser necessário apreciar o contexto ambiental 

como um macrossistema harmônico. O animal de trabalho será pinçado para estudo desse 

ambiente difuso e intercomplementar. 

  

9.1 O Brasil e sua legislação acerca do tema 
 

 

Atualmente, as normas ambientais inerentes à flora existem sob o império do Novo 

Código Florestal, a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, alterada pela Lei 12.727, de 19 de 

outubro de 2012. A alusão feita, aqui, às normas ligadas à cobertura vegetal soa como nota 

incidental, uma vez que, diretamente, não tem relação com o tema em lume. Entretanto, a 

referência é, também, um alerta que brame de forma apelativa: o animal de que se trata neste 

discurso é como todos os demais que necessitam da cobertura verde do Planeta para sua 

alimentação.  

É interessante, então, que se questione sobre o que está sendo feito das vazantes, das 

encostas e dos topos de morros, locais das chamadas APPs
53

. Não se sabe até quando vai 

imperar o Novo Instituto, porque tudo indica que tal legislação já nasceu ultrapassada. Lê-se 

na ementa da nova legislação: 
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 Áreas de Proteção Permanente. 
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Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis n
os

 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 

2006; revoga as Leis n
os

 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 

1989, e a Medida Provisória n
o
 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 

providências (BRASIL, 2012). 

 

 

Praticamente todos os militantes na seara jurídica no país se queixaram da falta de 

qualidade do Novo Código. Todavia, a fim de se obter efeito sintético, a pesquisa não se 

imiscuirá no arcabouço das críticas. O importante é que fique claro: se o animal de tração for 

alforriado, para onde ele vai? Terá direito a voltar para seu habitat natural? Nesse sentido é 

que se discorreu acima, ainda que brevemente, a respeito da interdependência entre os 

componentes naturais. Há, inexoravelmente, uma força imanente entre a flora, a fauna e o 

mundo abiótico: eis o constructo da presente correlação. 

Outro diploma jurídico intimamente relacionado ao mundo faunístico é o Decreto nº 

7.830, de 17 de outubro de 2012. Esse decreto dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental 

Rural e sobre o próprio Cadastro Ambiental Rural. Além disso, o referido texto jurídico 

estabelece normas de caráter geral aos Programas de Regularização Ambiental de que trata a 

Lei n
o
 12.651, de 25 de maio de 2012. 

A título de síntese, é salutar que se fique apenas com esses exemplos. Nunca é 

demais lembrar, no entanto, que o problema enfrentado pelo mundo inteiro em termos de 

preservação ambiental não é a falta de normas jurídicas. Os registros atinentes às normas de 

proteção ou ao respeito aos animais em geral, remontam à antiguidade. O estudioso do tema 

encontra, ao longo da história humana, uma infinidade de preceitos que, ainda hoje, se 

colocados em prática, de forma adaptada à época e aos fins buscados, acabam por 

proporcionar excelentes resultados. Como acontece também em outros ramos do direito, na 

seara jurídico-ambiental é mais apropriado falar-se em falta de bom senso e de efetividade na 

aplicação da lei. 

 

9.1.1 Uma retomada ao tema  
 

 

No Brasil, as manifestações de repulsa à crueldade contra os animais só ganharam 

força a partir de meados do século passado; não obstante a primeira norma atinente ao tema 

ter sido publicada no país, ainda em 1924: o Decreto 16.590, de 10 de setembro daquele ano. 

À sombra desse decreto, toda a sorte de crueldades contra animais foi praticada, seja por 

ignorância, por inocência, ou por perversidade humana mesmo. Praticamente não havia uma 

preocupação racional em torno do assunto. Se já existia alguma postura contrária ao 
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sofrimento dos animais, tal sentimento se devia muito mais a uma educação religiosa e 

filosófica do que propriamente jurídica ou preservacionista. 

 A partir da segunda metade do século XX, o tema ganhou importância no cenário 

legislativo, levando à edição de textos das mais diversas espécies. Servem de exemplos 

diplomas jurídicos como o Decreto-lei nº 50.620/1961, que proibia as rinhas de “brigas de 

galo”; a Lei 5.197/1967, que proibia a caça profissional; e o Decreto-lei 221/1967, que 

regulamentava a pesca. Mais tarde, em 1988, a Lei 7.653 transformou as contravenções penais 

da Lei 5.197/1967 e do Decreto-lei 221/1967 em delitos. Outro diploma que visou à proteção 

da fauna foi a Lei 7.804/1989, que coibia a poluição perigosa aos animais, vegetais e seres 

humanos. 

Como se vê, a preocupação em coibir a prática de crimes contra a fauna por 

intermédio de uma norma jurídica é mesmo algo ainda muito recente no país. O Sistema Penal 

que se instaurou no Brasil com o Código Criminal de 1830, depois com o Código Penal de 

1890, nem se ocupou da matéria. O sentimento que reinou em um passado não muito distante 

considerava os animais, assim como todos os recursos da natureza, algo ilimitado, infinito. 

Também com relação aos ordenamentos constitucionais pretéritos, pouco se tem a 

dizer sobre o tema. As constituições anteriores à de 1988 só faziam referência ao assunto para 

declarar que a competência para legislar sobre “caça” e “pesca” era da União. O mais 

interessante é que as Cartas Políticas de 1824 e de 1891 nem sobre isso discorreram. 

É por esse motivo que se diz que a Constituição em vigor representa um marco para 

a sociedade brasileira em relação a praticamente todos os temas de que tratou. A nova ordem 

constitucional inaugurou no país uma série de temas, ou implantou formas inéditas de tratá-

los. Para se ter uma ideia, o Meio Ambiente encontrou guarida em vários dispositivos do 

Texto de 1988, os melhores exemplos são normas como a do artigo 23, VII, e as do artigo 24, 

VI, VII, VIII
54

.  

Mas a fauna silvestre do Brasil ganhou destaque mesmo foi no artigo 225, §1º, VII. É 

uma pena que a Constituição não incluiu expressamente no texto o animal doméstico. Tal 

proteção só veio mais tarde, com a publicação da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
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O art. 23, VI, estende competência a todos os entes da federação (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; o art. 24, VI, 

confere competência à União, aos Estados e ao Distrito Federal (não incluindo os Municípios) para legislar sobre 

florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 

ambiente e controle da poluição; o art. 24, VII, declara a mesma competência a esses entes para legislar sobre a 

proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; o art. 24, VIII, impõe também a esses 

mesmos entes a competência para legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. É importante salientar que a norma 

do art. 24 só não confere aos Municípios a competência para legislar sobre tais matérias, o que não os exclui da 

obrigação de zelar e proteger o meio ambiente sob todos os aspectos. 
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que regulamentou o dispositivo constitucional. Esse diploma legislativo trouxe, 

especificamente em seu artigo 32
55

, a norma protetiva para animais silvestres, domésticos ou 

domesticados, nativos ou exóticos. Então, embora haja, ainda, muita discussão sobre isso, 

tudo indica que o legislador teve a intenção de contemplar, na norma, todo tipo de animal 

existente no país. 

O problema que ainda persiste é o fato de o dispositivo cominar uma pena muito 

baixa para o delito em questão. A reprimenda de três meses a um ano de detenção e multa 

nem sempre consegue inibir os praticantes do tipo penal, sobretudo porque essa pena é sempre 

convertida por uma transação penal em formas ainda mais módicas, quando não esbarra na 

miserabilidade do agente. O modelo de combate à criminalidade nesse sentido ainda está 

longe do ideal, mas já vem produzindo alguns bons resultados nos últimos tempos. À frente, a 

intervenção do Direito Penal no Direito Ambiental voltará à tona no discurso. 

 

9.1.2 A norma jurídica e o animal doméstico 

 

A dificuldade em se estabelecer uma proteção eficaz ao animal ainda mais se 

avoluma à medida em que se considera a especificidade. Nesse sentido, não obstante a certeza 

de que animal doméstico é fauna, sua condição de vida parece atrair uma indigesta 

discriminação. A análise dos dispositivos legais que tratam do tema precisa ser muito 

criteriosa. Nessa seara, o próprio bem que a norma jurídica visa tutelar já causa estranheza, 

uma vez que, como já mencionado em linhas anteriores, o preceito defende a integridade 

física do animal, mas não protege sua vida. É proibido tratar o animal doméstico com 

crueldade, mas não é proibido matá-lo, como acontece, inclusive, com algumas espécies 

abatidas para consumo humano. 

O assunto reclama mesmo tratamento diferenciado. Seria mais esdrúxulo, por 

exemplo, se a lei passasse a proibir o abate de animais para a produção de carne. Estaria o 

texto legal, indiretamente, impondo a formação de sociedades vegetarianas, veganas ou 

veganistas. Caso uma norma fosse editada com esse teor proibitivo, a engorda do animal para 

corte passaria a ser uma prática criminosa. E é mais provável que, como tantos outros casos 

com que se convive hoje, no país, a conduta continuaria vigorando ao arrepio da lei.  
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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. § 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal. 
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Com relação ao tratamento desumano contra o animal, tem-se uma importante lição 

na doutrina de Curt Trennepohl (2009, p. 168-169). Para esse autor, antes da Lei 9.605/98, só 

eram penalizados os atos de crueldade. Com o advento da nova legislação, passou-se a 

proibir, também, o abuso e os maus-tratos. É interessante salientar, ainda, que o artigo 32 da 

Lei, que reproduz a norma em comento, descreve que o crime é cometido contra o animal 

doméstico, domesticado e o exótico; inclusão que a Constituição Federal não se preocupou 

em fazer, como já salientado acima.  

Trennepohl propõe uma interessante forma de conceituar o abuso e os maus-tratos. 

Para ele, o abuso ocorre quando é exigido do animal um esforço físico acima de sua 

capacidade, ou quando lhe é imposta a realização de um serviço contrário à sua natureza. Já 

os maus-tratos se configuram quando, ao animal, inflige-se dor física ou desconforto 

psicológico. Pelas conceituações do autor, é fácil entender o objetivo aqui buscado. Um 

animal de carga na barafunda de um grande centro urbano é atingido de todas as formas. 

Destarte, com base na legislação atual, chega a ser espantosa a quantidade de crimes 

que se cometem contra o animal aqui tratado. Por exemplo, o condutor de um carro 

impulsionado por esse tipo de tração comete o crime de “abuso”, ao obrigar o animal a 

tracionar uma carga superior à sua capacidade. Chicoteando-o, ou o esporeando para obrigá-lo 

a realizar o esforço, comete o crime de “maus-tratos”. Todavia, o conhecimento de tais 

explicações técnicas nada deve influenciar a imputação penal. Isso quer dizer que a conduta 

típica não pode se valer tão só de um dolo direto, qualquer ser racional é obrigado a saber o 

que significa tratar um vivente com crueldade. Da mesma forma como deve ser inato o 

reconhecimento das condutas coerentes e próprias da espécie humana. 

Numa abstração rápida, com o fito de colocar termo final ao item epigrafado, pode-se 

afirmar que há, ainda, muitas outras formas de tratamentos desumanos a animais domésticos 

ou domesticados. Diversas polêmicas se formam, por exemplo, em torno das brigas de galo, 

da farra do boi e dos rodeios. Os adeptos dessas práticas alegam, no entanto, que as mesmas 

estariam amparadas pela norma contida no caput do artigo 215 e seu parágrafo 1º, da 

Constituição da República
56

, tese já combatida acima.  

Vê-se que essa é uma visão extremamente antropocêntrica, que não encontra arrego 

no megaprincípio da Dignidade da Pessoa Humana. Um ser humano que pratica ou que 
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 Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. § 1º - O Estado protegerá 

as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 

processo civilizatório nacional. (...). 
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concorda que se pratique tais condutas parece renegar o valor dessa dignidade, descumprindo 

também os pressupostos enobrecedores dos Direitos Fundamentais. Ainda bem que, pelo 

Brasil afora, uma grande parte dos Estados-Membros já editaram normas proibitivas dessas 

práticas cruéis, como se verá abaixo. 

 

9.2 Um verdadeiro emaranhado de normas: uma inflação legislativa 

 

Ficou patente, até aqui, a dificuldade para selecionar as normas jurídicas que tratam 

do assunto em discussão. Em primeiro lugar, a dificuldade gira em torno da inter-relação 

existente entre os elementos naturais, como já discutido em linhas acima. É fácil perceber que 

tudo na Natureza está estreitamente interligado. Em segundo, porque o animal de trabalho está 

presente em todas as subdivisões do Meio Ambiente. É difícil encontrar uma norma 

reguladora da sociedade urbana que não atinja, direta ou indiretamente, o animal doméstico. 

Impende destacar, a título de ênfase, que, nas relações do homem com a natureza, há 

um sem número de preceitos já positivados. A quantidade de diplomas jurídicos, hoje, em 

vigência, chega a ser espantoso nesse âmbito. Nos últimos tempos, esse número tem 

aumentado exponencialmente, consequência, principalmente, da maior facilidade de acesso à 

Justiça. Há, ainda, o surgimento de novas modalidades na seara dos direitos difusos e 

coletivos. Em razão desses e de outros fatores, vive-se, atualmente, no cenário ambiental, 

quase um frenesi legiferante, uma verdadeira “inflação legislativa”. 

Pode-se notar que a norma ambiental está por todos os documentos jurídicos, desde a 

mais simples portaria até os mais complexos códigos e tratados. Os próprios Estatutos das 

Cidades, como já mencionado acima, são autênticos diplomas ambientais. Inclusive, em sua 

maioria, esses institutos contêm normas atinentes à utilização do animal de serviço. Nesse 

caso, vale repetir que a preocupação da norma nem sempre é com o animal em si. Na maior 

parte das vezes, a intenção extrapola até os interesses da sociedade, para atender a apelos 

políticos.  

Nesse prisma, termos como “sustentabilidade” ou “desenvolvimento sustentável” 

tornam-se expressões indispensáveis em discursos de Chefes de Estado, empresários do 

comércio, industriais e ativistas. Entretanto, um grande número de leis e decretos espalhados 

pelo país parece inócuo, dado seu distanciamento do objeto principal. Na aplicabilidade, o 

preceito legal perde até seu caráter austero e normativo. Muitas vezes, os efeitos moderador e 

modulador castram a norma de sua virilidade cogente, fazendo dela apenas uma letra morta.   
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Considerando-se esse emaranhado de normas, poder-se-ia dizer que tudo deveria 

estar bem equilibrado no Meio Ambiente. Ocorre, porém, que a onda de preservacionismo 

ainda não consegue se curvar em direção aos valores humanos no trato com a Natureza. 

Condutas humanas que ridicularizam animais, por exemplo, são aceitas — e até incentivadas 

— em prol de costumes, manifestações culturais e entretenimentos. A Administração Pública, 

que detém o Poder de Polícia como um instrumento regulador das atividades humanas, é 

quem mais soterra a “lei”. E, amparada pela prevalência do interesse público sobre o privado, 

é, muitas vezes, causa de antagonismos no trato com os recursos naturais. 

Mais uma vez, fala-se, aqui, em uma postura ética do Ser Humano frente à Natureza. 

Tirando, por exemplo, a o animal de carga do estresse do labor diário, está-se cultuando 

“racionalmente” a natureza do que significaria “ser humano”. Em princípio, não precisa 

existir, na conduta, nenhum sentimento de pena, como diz Peter Singer, mas uma espécie de 

respeito à própria índole humana. Se esse sentimento vier acompanhado de piedade, de 

altruísmo e religiosidade, melhor ainda: será o fim da escravidão do ser irracional. E é claro 

que, para que isso se faça, não há necessidade desse universo de normas jurídicas.  

O problema é que a norma por si só, por mais incisiva e mais abrangente que seja, 

não pode fazer muito pelo novo modelo sociológico. Como já se disse acima, a questão é 

muito mais cultural que jurídica. Haverá discordantes para a norma legal que infligir uma 

pena privativa de liberdade ao praticante de crueldades contra um animal. Muitos hão de dizer 

que seria uma desvalorização do Ser Humano frente à vida irracional.  

Mas é exatamente o contrário, só se estaria impondo ao agente uma penalidade por 

ele ter conspurcado um valor fundamental, próprio apenas do indivíduo humano. O que se 

quer com isso é defender os nobres princípios do que significa ser “gente”. Exigem-se, dessa 

forma, fundamentos que, com o valor aqui considerado, até os tempos atuais, a nenhum outro 

tipo de vida poderão ser atribuídos. 

 

9.2.1 Fonte das normas que tratam da tração animal no país 

 

Cabe, aqui, um breve comentário à questão da competência para legislar sobre o 

tema em apreço. Como já se disse em páginas anteriores, a competência para legislar sobre 

trânsito e transporte é privativa da União, como estabelece o inciso XI do artigo 22 da vigente 

Carta Política brasileira. Entretanto, a pesquisa apontou alguns casos em que tal competência 

é exercida pelo Município, sem que isso seja fruto de regulamentação de norma estadual ou 

federal. Tal realidade pode ser comprovada no capítulo à frente. 
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Esse choque de competências, em princípio, não representa um distúrbio para o 

estudioso da questão ambiental. O problema técnico poderia ser resolvido, no entanto, com a 

atribuição da competência comum, ou concorrente, aos entes federativos. Dessa forma, além 

da legislação federal, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município, atendendo às suas 

especificidades, poderiam editar normas relativas a trânsito e transporte, desde que não 

contradissessem um escalão superior. Isso só traria benefícios. 

Nesse sentido, importante lição se encontra nas razões de veto do atual Prefeito de 

Belo Horizonte, Márcio Arruda de Lacerda, a alguns dispositivos do então projeto de lei nº 

2/11, proposição originária do Projeto de Lei nº 226/09, de autoria do ex-vereador Anselmo 

José Domingos
57

. O projeto dispunha sobre a circulação de veículo de tração animal e de 

animal, montado ou não, em via pública do Município de Belo Horizonte, além de dar outras 

providências. O mandatário do Poder Executivo Municipal assim se manifestou: 

 

Inicialmente, cumpre destacar que a competência para legislar sobre trânsito e 

transporte é privativa da União e encontra-se insculpida no inciso XI do art. 22 da 

Constituição da República. 

 

No exercício de sua competência, a União editou a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 

de 1997, instituidora do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, e fixou, em seu art. 

21, as competências dos órgãos e entidades rodoviários da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição. Dentre as 

competências ali previstas está a de “planejar, projetar, regulamentar e operar o 

trânsito de veículos, de pedestres e de animais (...)”. (Grifos no original) 

  

Em outros casos, nem o Estado-Membro nem a maioria dos seus Municípios 

possuem legislação a respeito do tema. É importante notar, porém, que a grande quantidade de 

normas esparsas existentes sobre a questão obriga o pesquisador a sempre considerar a 

falibilidade da informação. Toda vez que se afirma a inexistência de preceitos reguladores do 

tráfego de animais nos espaços públicos, há possibilidade de erro. As causas foram 

esmiuçadas acima.  

No entanto, mesmo não sendo, em um primeiro momento, uma norma protetiva do 

animal — porque o viés é, quase sempre, outro —, na maior parte dos Estados-Membros 

brasileiros encontra-se alguma preocupação com o tráfego de animais em vias públicas. 

Praticamente todas as capitais dos Estados brasileiros têm uma legislação voltada para o 

transporte de cargas por veículos de tacão animal; como é o caso, por exemplo, de São Paulo, 

Recife e Rio de Janeiro. Essas cidades praticamente proibiram o uso da tração animal em suas 

                                                           
57

 A nota se refere às razões do veto, emitidas pelo Prefeito de Belo Horizonte a alguns dispositivos do referido 

projeto de lei, em fevereiro de 2011. A proposição foi transformada na Lei nº 10.119, de 24 de fevereiro de 2011. 
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principais vias públicas. A título de exemplo, cita-se a Lei 4.731/2008, da Cidade do Rio de 

Janeiro. Essa lei estabelece multa para maus-tratos a animais e sanções administrativas a 

serem aplicadas a quem os praticar, seja pessoa física ou jurídica, no âmbito da capital 

fluminense. 

Assim, mais se confirma a necessidade de uma unificação de postura entre todas as 

cidades do país. É evidente que já está na hora de a União editar uma norma geral proibitiva 

da utilização desse meio de transporte secular em todo o território nacional. Tal norma 

acabaria por resolver a questão da competência e libertaria o animal do jugo da escravidão. 

Vale repetir que o fim da prática precisa considerar o direito do profissional da área a uma 

existência digna; mas precisa levar em conta, também, o bem-estar do animal, assim como o 

equilíbrio ecológico de que trata a Constituição Brasileira. 
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10 LEGISLAÇÕES SOBRE TRAÇÃO ANIMAL NOS ESTADOS BRASILEIROS 

 

 

Embora o grande objetivo buscado na presente pesquisa tenha sido encontrado 

apenas em poucas unidades da federação, bons exemplos devem ser comentados. Nesse 

sentido, todo trabalho que procura explorar a questão em tela não pode deixar de fazer 

referência a um dos mais completos diplomas que trataram do assunto: o Decreto nº 24.645, 

de 10 de julho de 1934. Não se tem notícia de legislação mais completa em termos de 

regulamentação federal à atividade em comento. 

Entre os grandes avanços legislativos para a época de edição desse Decreto consta 

seu artigo 3º. Tal dispositivo foi um dos maiores exemplos em termos de proteção do animal 

de trabalho. Outra regra muito benéfica que o texto trazia era no sentido de determinar aos 

Municípios a definição do peso máximo da carga a ser transportada. O limite era calculado de 

acordo com o estado e o relevo das ruas e levava em conta a compleição física do animal. Por 

fim, o diploma jurídico determinava o dobro das penas que cominava, para as práticas de 

espancamento na cabeça do animal, bem como em seu baixo ventre e nas pernas. 

Infelizmente, porém, o texto do decreto 24.645 nunca foi integralmente respeitado. 

Sobreviveu quase como “letra morta” durante algumas décadas, até receber um golpe quase 

fatal no governo do então Presidente da República, Fernando Collor de Mello. A retirada 

desse decreto do mundo jurídico é, sem dúvida, uma grande perda. Seu teor, ainda que de 

forma não muito efetiva, fez surgir um expressivo número de posturas protetivas com relação 

ao animal doméstico. Além disso, inspirou corporações legislativas estaduais e municipais a 

editarem diversas normas acerca do tema.  

Outros diplomas legais foram criados em âmbito federal, tratando da mesma matéria; 

dentre esses, são bons exemplos o Decreto-Lei 3.688, de 3 de outubro de 1941 e a Lei 9.605, 

de 12 de fevereiro de 1998. O primeiro texto jurídico ganhou o nome de Lei das 

Contravenções Penais e o segundo chamou-se Lei dos Crimes Ambientais. Dentre as normas 

do decreto de 1941, destaca-se o artigo 64. Esse dispositivo comina pena de prisão simples de 

10 dias a um mês ou multa, para quem tratar um animal com crueldade ou submetê-lo a 

trabalho excessivo.  

Já a Lei dos Crimes Ambientais elenca, do artigo 29 ao 37, uma série de crimes 

relacionados à fauna. Destaque especial deve ser dado ao artigo 32, que menciona 

expressamente o animal doméstico e o domesticado. Nunca custa frisar que a Lei citada já 
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estava, quando de sua edição, concertando-se com o artigo 225 da vigente Constituição do 

país, mais precisamente, com o parágrafo 1º, inciso VII, desse dispositivo. 

Mas há que se dar louvor às Assembleias Legislativas e às Câmaras Municipais pelos 

institutos publicados, visando à positivação da matéria. Reproduzindo o teor da Carta 

Constitucional de 1988, vários estados brasileiros, em suas constituições, e diversos 

Municípios, em suas Leis Orgânicas, esforçaram-se em defesa do equilíbrio ambiental, 

defendendo a preservação de mananciais e coibindo as práticas que ponham em risco a função 

ecológica da fauna e da flora, provocando a extinção de espécies ou submetendo animais à 

crueldade. Dos Estados brasileiros, dois merecem destaque na legislação infraconstitucional: 

Rio Grande do Sul e São Paulo. O primeiro, em 2003, editou a Lei nº 11. 915, o Código 

Estadual de Proteção aos Animais; o segundo, com a mesma epígrafe, criou a Lei nº 11.977, 

de 25 de agosto de 2005.  

Quanto à legislação local, surge o problema de o ordenamento jurídico estar quase 

sempre atrelado às normas dos Estados e da União. Mesmo assim, tantas boas iniciativas 

apareceram em nossas municipalidades. É preciso citar, no entanto, o exemplo da lei 

municipal de nº 7.976/97, que regulamentou a circulação de veículos de tração animal nas 

vias de Porto Alegre. Não obstante a boa intenção, tal iniciativa foi frustrada, uma vez que a 

citada lei foi declarada inconstitucional pelo STF. 

Em 2008, outro exemplo brilhante ocorreu na legislação do Município do Rio de 

Janeiro. Nesse ano, foi publicada a Lei 4.731, de 4 de janeiro de 2008, cujo projeto é de 

autoria do então vereador Cláudio Cavalcanti, falecido recentemente. O diploma legal 

“estabelece multa para maus-tratos a animais e sanções administrativas a serem aplicadas a 

quem os praticar, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, no âmbito do Município do Rio de 

Janeiro, e dá outras providências
58

”.  

O referido texto legal, além de regular o tráfego de veículos de tração animal nas 

ruas da cidade, determinou jornada máxima de 8 horas diárias para o trabalho do animal de 

carga, instituiu-lhe uma folga semanal e proibiu o uso de éguas prenhes para puxar carroça ou 

similares. O texto legal determinou, ainda, que o animal só pode trabalhar das 8 horas da 

manhã ao meio dia e das 13 às 17 horas. Como se vê, o animal terá 1 hora de descanso 

intrajornada.  Exemplos desse tipo devem ser repetidos pelo país afora. 

                                                           
58

 Ementa da Lei 4.731/08, da cidade do Rio de Janeiro. 
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Quanto às sociedades brasileiras protetoras dos animais, o histórico não passa muito 

de um século. Segundo o que se lê em GORDILHO (2004)
59

, somente a partir da segunda 

metade do século XIX, é que uma cruzada humanitária começa a se opor aos abusos 

cometidos contra os animais. O movimento contou com a participação de personalidade como 

Henri Ruegger, Leocádia de Azevedo Marques, Leandro Dupré e José do Patrocínio. É assim 

que, no ano de 1895, em São Paulo, parte desse grupo, somado a outros adeptos do 

movimento, fundam a primeira associação do gênero no Brasil: a União Internacional 

Protetora dos Animais (UIPA).  

 Quanto ao Decreto 24.645, citado acima, muitas autoridades no assunto afirmam que 

essa norma encontra-se, hoje, irremediavelmente revogada. É certo que ainda há, entre os 

principais doutrinadores do país, e até na jurisprudência de alguns tribunais, uma acalorada 

polêmica acerca da vigência do mencionado texto jurídico. Para muitos autores, como já 

destacado, esse diploma foi revogado pelo Decreto Federal nº 11, de 18 de janeiro de 1991, 

editado pelo então Presidente Fernando Collor de Mello. Mas, na vertente contrária, da qual 

participam autores como Heron José de Santana Gordilho e Curt Trennepohl, o decreto de 34 

continua em plena validade. 

Aqui, a empreitada ora levada avante analisará a postura legislativa a respeito do 

tema no âmbito da União, das Assembleias Legislativas e Câmara Distrital, além de alguns 

dos poderes legiferantes locais. As informações contidas neste espaço, em sua maioria, advêm 

de contatos estabelecidos com as Casas Legislativas de todos os Estados-Membros do país, 

incluindo o Distrito Federal. As cópias das correspondências enviadas por essas Casas, como 

resposta à solicitação, formam o anexo II do presente trabalho. Entretanto, a busca pela 

informação se deu predominantemente pela forma eletrônica.  

A título de esclarecimento, convém frisar que a ordem da explanação não seguiu 

nenhuma questão axiológica. Considerou-se o mapa do Brasil, no sentido Sul-Norte, 

formando-se uma espécie de ponto de interrogação, que finaliza no Estado de Goiás, 

incluindo, aí, o Distrito Federal. Além disso, a apresentação dos Estados brasileiros obedeceu 

a um critério regional, sem nenhuma escolha de ordem, a não ser a já descrita. 

Por fim, vale ressaltar que a pesquisa não obteve resposta a algumas de suas 

solicitações. Ou, como se pode comprovar no anexo já citado, determinadas respostas, embora 

bem intencionadas, não puderam fornecer uma informação útil ao trabalho, o que foi 

complementado por uma pesquisa eletrônica, passível de falhas e incompletude. Apesar disso, 
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 Livro “Abolicionismo Animal”, pp. 63/64. 
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há margem segura de acerto para que se possa garantir que o assunto “tração animal”, no 

Estado Brasileiro, é tratado da seguinte forma: 

 

10.1 A Legislação ligada ao tema no âmbito federal 

 

Não se despreza, aqui, a mudança radical que importaria o fim da tração animal nas 

cidades brasileiras. Por se tratar de um país de imensa extensão territorial e de forte economia 

agrícola, o tema não agrada a uma enormidade de pessoas. A mudança requer um grande 

esforço social e, principalmente, um despertar dos jovens para a nova realidade. Convém 

destacar, também, que a atuação das mentes mais esclarecidas e das pessoas mais sensíveis ao 

sofrimento do animal de tração pode ser extremamente relevante. 

 Para início de análise ao item em epígrafe, é bom que se esclareça: ainda não existe 

nenhuma norma federal tendente a abolir a tração animal no país. Entretanto, uma pesquisa, 

ainda que superficial, aponta um sem número de projetos de leis a esse respeito. Como se 

pretende tratar, aqui, somente da norma já positivada, uma vez que os projetos de lei 

representam apenas grandes esperanças, a relação de diplomas a que se refere o comentário 

não é muito vasta. 

Nesse ponto, para que não se perca nas inter-relações de que se tratou acima, convém 

afunilar a análise para o tema específico: tração animal. Todavia, é importante chamar a 

atenção para a evolução por que passaram todas as normas jurídicas afetas ao Meio Ambiente. 

Essa caminhada rumo à maior proteção dos recursos naturais, renováveis ou não, representa, 

também, um sinal de esperança para quem quer ver, um dia, o animal de tração livre do jugo a 

que está sujeito na atualidade. 

Assim sendo, em obediência à clareza, apenas cita-se, no âmbito da legislação 

federal, o Decreto-Lei 221/1967 (antigo Código de Pesca); a Lei 5.197/1967 (Código de 

Caça); a Lei 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais); a Lei 11.428/2006 (utilização e 

proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica); a Lei 11.794/2008 (Estabelece 

procedimentos para o uso científico de animais); a Lei 11.959/2009 (Dispõe sobre a Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável — PNDS —, regula as atividades pesqueiras, 

revoga a Lei 7.679/88 e dispositivos do Decreto 221/67); e as Resoluções e Instruções 

Normativas do IBAMA, do CONAMA, do CONCEA e das CEUAs
60

. 

                                                           
60

 IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; CONAMA: Conselho Nacional 

do Meio Ambiente; CONCEA: Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal; CEUAs: Comissões de 

Ética no Uso de Animais. 
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Segundo Édis Milaré (2011, p. 316), os antigos Códigos da Pesca e da Caça, 

alterados pela Lei 11.959/2009, foram subsumidos e consolidados na Seção I, do Capítulo V, 

da Lei 9.605/1998. As penas cominadas são proporcionais à gravidade dos fatos, fugindo do 

irrealismo do sistema anterior que, por considerar inafiançáveis os delitos contra a fauna 

silvestre e estabelecer sanções rigorosíssimas, era de discreta ou nenhuma aplicação prática.  

Especificamente, no que tange à proteção da fauna, merecem destaque os artigos 29 a 

37 da Lei 9.605/98. Convém lembrar, no entanto, que há muitos outros instrumentos 

legislativos tratando do tema. É de se considerar, ainda, a legislação ligada às sanções 

administrativas. Nesse ponto, faz-se necessário citar o Decreto 6.514/2008, que dispõe sobre 

as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo 

federal para apuração dessas infrações e dá outras providências. 

O estudioso do Direito Ambiental não pode se distanciar da certeza de que todo 

animal, em sendo fauna, é, por consequência, Meio Ambiente, não importando sua função no 

ecossistema. Qualquer desrespeito, nesse caso, contra o animal de tração deve ser coibido 

com a mesma intensidade com que se combate a degradação da fauna silvestre. E a sociedade 

precisa cobrar a aplicação das sanções de que trata a legislação administrativa, como aquela 

contida no artigo 29 do Decreto 6.514/2008, atualizada, é claro. 

Entretanto, com relação ao trânsito de veículos de tração animal nos centros urbanos, 

têm-se as normas editadas na Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB). Interessam, nesse sentido, mesmo não tratando dos objetivos aqui buscados, 

os preceitos que envolvem, direta ou indiretamente, o animal de tração; como as normas 

dispostas no artigo 24, XVII, XVIII, e nos artigos 52, 53, 129 e 247, do CTB
61

. 
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Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua 

circunscrição: XVII - registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão 

humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de 

infrações; XVIII - conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal; (...). 

 

 Art. 52. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada (meio-fio) 

ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo seus condutores obedecer, no 

que couber, às normas de circulação previstas neste Código e às que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade 

com circunscrição sobre a via. 

 

 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. 

  

Art. 129. O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana, dos ciclomotores e dos veículos de 

tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou residência de 

seus proprietários. 
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Outro importante preceito jurídico é o descrito no artigo 64 do Decreto-Lei 3.668, de 

3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais (LCP), ainda em plena vigência
62

. 

Infelizmente não há como citar todos os institutos legislativos inerentes à proteção do animal 

de tração, mas se sabe que eles são vários. Entretanto, como já se disse acima, mesmo em 

âmbito federal, o principal objeto da tutela legislativa não é a integridade física do animal. 

Ademais, se a lei se ocupou da questão, sempre foi para regulá-la, nunca para abolir a prática. 

Mas convém repetir que a pesquisa aponta uma imensa quantidade de projetos de lei 

em tramitação em todas as Casas Legislativas do Brasil. Praticamente todas as unidades 

federativas do país, principalmente as mais desenvolvidas economicamente, são convergentes 

com o tema aqui discutido. A descoberta faz valer todo o trabalho, ao encher de esperança o 

estudioso do tema. É importante destacar o esforço de muitos vereadores e deputados, em 

todos os pontos do território brasileiro, na luta pelo fim da prática tão perversa em desfavor do 

animal de tração.  

 

10.2 A legislação dos Estados da Região Sul sobre o tema 

 

Malgrado haver, no Sul do Brasil, muitos adeptos de eventos culturais que incluem a 

violência contra a criação irracional,
63

 é de se dar destaque à legislação das Assembleias 

Legislativas e Câmaras Municipais daqueles Estados. O Sul foi uma das primeiras regiões do 

Brasil a editar leis reguladoras da locomoção de veículos de tração animal. A cidade de Porto 

Alegre é um bom exemplo disso. Entretanto, mais animador é o grande volume de projetos de 

lei em tramitação por diversas corporações legislativas daquela Região, ainda que não se 

possa garantir que tais proposições tenham como objetivo precípuo a defesa do animal. 

Porém não se deve esquecer, também, que o povo do Sul compõe uma sociedade 

extremamente rica em termos culturais. Verificam-se, ali, diversos costumes alimentares bem 

específicos e, em rincões bucólicos, ainda se tem o manuseio quase que milenar de animais, 

principalmente nas atividades agrícolas. Por essas razões, a nova postura em favor do animal 

                                                                                                                                                                                     

Art. 247. Deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento, em fila única, os veículos de tração ou propulsão 

humana e os de tração animal, sempre que não houver acostamento ou faixa a eles destinados: Infração - média; 

Penalidade - multa. 

 
62

 Art. 64. Tratar animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho excessivo: Pena – prisão simples, de dez dias a 

um mês, ou multa, de cem a quinhentos mil réis. § 1º Na mesma pena incorre aquele que, embora para fins 

didáticos ou científicos, realiza em lugar público ou exposto ao publico, experiência dolorosa ou cruel em animal 

vivo. § 2º Aplica-se a pena com aumento de metade, se o animal é submetido a trabalho excessivo ou tratado 

com crueldade, em exibição ou espetáculo público. 

 
63

 Ver comentário acima sobre a “Farra do boi”, evento cultural que era promovido no Estado de Santa Catarina, 

hoje, prática proibida por lei.  
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de tração encontra sérios óbices naquelas unidades territoriais. Mas essa postura vem 

mudando muito nos últimos tempos, perfil que pode ser detectado na própria legislação de 

cada Estado. 

É com orgulho que todo o Brasil deve destacar o povo do Sul. A sociedade sulista 

apresenta um brasileiro forte e trabalhador. Seus costumes e tradições são o que as pessoas 

mais prezam e defendem, em decorrência de lembrar a força do imigrante europeu, seus 

antepassados. Ali está um grande celeiro de alimentos que abastece todo o país. É por isso que 

se nutre grande esperança com relação às suas leis. O texto jurídico editado em suas Casas 

Legislativas representa a soma de esforços múltiplos, proporcionado, talvez, por um baixo 

grau de analfabetismo. A região precisa usar essa força participativa para devolver ao animal 

de tração a sua liberdade.  

Assim, depois de construir um painel geral da Região, pode-se adentrar na análise da 

legislação de cada Estado. Importa ressaltar, porém, que o trabalho é bastante exaustivo. Mas, 

considerando-se a dificuldade própria da presente pesquisa e a impossibilidade de 

completude, pela falta ou insuficiência de informações, o que se tem no Sul do Brasil em 

relação ao presente objeto de estudo é, basicamente, o seguinte:  

 

10.2.1 A legislação do Estado do Rio Grande do Sul 

 

Dos Estados que formam o território nacional, o Rio Grande do Sul é um dos mais 

adiantados em termos de proteção do animal de tração. No bom trabalho escrito por Jane 

Justina Maschio (2005)
64

, encontram-se informações que colocam esse Estado como um dos 

que mais se preocupam em editar normas protetivas desse tipo de animal. Seria interessante se 

essa legislação sulista inspirasse os outros estados da federação. Melhor, ainda, seria fazer 

insculpir, na Constituição Federal, por meio de Emenda, uma norma de repetição obrigatória 

nas constituições estaduais, erradicando, de vez, a tração animal no país. 

Quanto à legislação sul-rio-grandense, já no início dos anos 2000, o Estado editou 

seu Código Estadual de Proteção aos Animais, a Lei nº 11.915, de 21 de maio de 2003. A 

referida legislação, estabelecendo normas de proteção para a fauna do Estado, visou 

compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação ambiental. Esse é o 

objeto da citada lei. O pesquisador encontra no instituto um verdadeiro repositório de 

                                                           
64

Os animais. Direitos deles e ética para com eles. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 771, 13 ago. 2005. 

Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/7142> (Acesso em 15 ago. 2013).  

 

 

http://jus.com.br/revista/edicoes/2005
http://jus.com.br/revista/edicoes/2005/8/13
http://jus.com.br/revista/edicoes/2005/8/13
http://jus.com.br/revista/edicoes/2005/8
http://jus.com.br/revista/edicoes/2005
http://jus.com.br/artigos/7142/os-animais
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obrigações dos seres humanos para com os animais. E o texto jurídico não discrimina 

nenhuma espécie ou indivíduo. Isso faz do texto legal sulista um verdadeiro arauto em favor 

do animal de tração. 

A nota certeira do legislador gaúcho fez inserir no Código um arcabouço normativo 

concatenado com o preservacionismo. A lei apresenta conteúdo lógico e atualizado. Um viés 

material e analítico acerca suas normas de um tratamento justo e equânime para todo e 

qualquer elemento faunístico. A norma reproduzida no artigo 2º do indigitado Código é quase 

uma homenagem ao animal de trabalho
65

. 

No capítulo III, o uso da tração animal é disciplinado no Estado, incluído no título 

“Dos Animais Domésticos”. As normas desse trecho são aquelas mesmas da maior parte da 

legislação que trata do tema no país. Dessa forma, percebe-se que muito ainda se tem por 

desenvolver. Alegra, no entanto, a certeza de que não levará muito tempo, dada a mudança de 

paradigma social com relação à crueldade praticada contra animais, para que normas como 

essas sofram uma revogação, seja tácita ou expressa. É claro que a revogação se dará pela 

proibição da atividade em todo o país. 

Quanto à questão da competência, nota-se que no Estado, assim como em 

praticamente todos os outros, existem normas estaduais e municipais tratando do tema. Essa 

realidade, no entanto, nem sempre passa despercebida a juízes e tribunais, o que acaba 

chamando a atenção para o referido vício. Serve como exemplo dessa apreciação acurada dos 

magistrados do sul do Brasil, como já mencionado, a Lei 7.976/97, do Município de Porto 

Alegre. Essa lei foi declarada inconstitucional pela ADI 70041761388 RS (TJRS). A tão bem 

intencionada legislação regulamentava a circulação de veículos de tração animal nas ruas da 

cidade. A questão voltará a ser discutida adiante. 

 

10.2.2 A legislação do Estado de Santa Catarina 

 

A seriedade da legislação do Estado de Santa Catarina, com relação aos animais, 

parece um paradoxo frente à festa denominada “Farra do boi”, evento cultural já apreciado 
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 Art. 2º - É vedado: I - ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo de experiência 

capaz de causar sofrimento ou dano, bem como as que criem condições inaceitáveis de existência; II - manter 

animais em local completamente desprovido de asseio ou que lhes impeçam a movimentação, o descanso ou os 

privem de ar e luminosidade; III - obrigar animais a trabalhos exorbitantes ou que ultrapassem sua força; IV - 

não dar morte rápida e indolor a todo animal cujo extermínio seja necessário para consumo; V - exercer a venda 

ambulante de animais para menores desacompanhados por responsável legal; VI - enclausurar animais com 

outros que os molestem ou aterrorizem; VII - sacrificar animais com venenos ou outros métodos não 

preconizados pela Organização Mundial da Saúde - OMS -, nos programas de profilaxia da raiva.  
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acima. A pesquisa aponta, naquela unidade da federação, um legislativo austero quando o 

assunto é proteger o ente irracional. A postura contida no texto jurídico catarinense até 

rechaça um sentimento negativo, que nasce no ambientalista, em decorrência do tratamento 

que a cultura e a tradição artística do povo do Estado davam ao animal. 

Também quanto à competência, repete-se a postura do restante do país. O Estado de 

Santa Catarina agrega normas estaduais e municipais referentes à proteção do Meio ambiente. 

Na esfera estadual, por exemplo, é preciso citar, como se fez no item que tratou da legislação 

do Rio Grande do Sul, o Código Estadual de Proteção aos Animais, a Lei nº 12.864, de 22 de 

dezembro de 2003.  

Já no artigo 1º, encontra-se a primeira semelhança com o Código vizinho: o objeto e 

a finalidade da lei. Nesse dispositivo, institui-se o Código Estadual de Proteção aos Animais. 

A legislação estabelece normas para a proteção dos animais no Estado, também com a 

finalidade de compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação 

ambiental. 

No que tange à norma positivada no artigo 2º, pouca coisa se difere do texto 

gaúcho
66

. É interessante observar, no entanto, que tal norma é um confronto com a crueldade 

cometida a animais na festa popular já citada e nas rinhas que, até bem pouco tempo, estavam 

em pleno funcionamento no Estado. Algumas aves eram criadas especificamente para dar 

espetáculo. Essa, inclusive, foi a justificativa usada por defensores da prática em alguns 

processos de origem catarinense na Justiça dos tribunais. 

Resta saber como anda a fiscalização por parte do Estado às práticas desumanas. 

Esse cuidado forma o texto da norma disposta no artigo 3º da legislação em comento. 

Convém transcrever o teor do dispositivo, até mesmo para que fique patente uma questão 

curiosa: a sociedade não foi expressamente inclusa no rol dos legitimados a fiscalizar. Como 

se pode ver em: 

Art. 3º Os assuntos e a fiscalização das ações concernentes à proteção aos animais 

regidos por esta Lei competem à Secretaria de Estado da Agricultura e Política 

Rural, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão e Secretaria 

                                                           
66 Art. 2º É vedado: I - agredir fisicamente os animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou 

exóticos, sujeitando-os a qualquer tipo de experiência capaz de causar-lhes sofrimento ou dano, ou que, de 

alguma forma, provoque condições inaceitáveis para sua existência; II - manter animais em local desprovido de 

asseio, ou que os prive de espaço, ar e luminosidade suficientes; III - obrigar animais a trabalhos extenuantes ou 

para cuja execução seja necessária uma força superior à que possuem; IV - exercer a venda ambulante de 

animais para menores desacompanhados por responsável legal; V - expor animais para qualquer finalidade em 

quaisquer eventos agropecuários não autorizados previamente pela Secretaria de Estado da Agricultura e Política 

Rural; e VI - criar animais em lixeiras, lixões e aterros sanitários públicos ou privados. 
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de Estado do Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente, e Secretaria de 

Estado da Saúde. 

 

Parágrafo único. A execução da fiscalização das ações concernentes à proteção aos 

animais poderá ser delegada a órgãos públicos ou vinculados à administração 

estadual, bem como ser firmado convênio com entidades privadas para o fiel 

cumprimento desta Lei. 

 

Há que se tecer um comentário aos artigos 9º e 10º do Código em comento. Aí se 

encontram as normas atinentes ao animal de carga e tração. Nesse ponto, também não passa 

despercebido o fato de que, como as demais legislações existentes no país acerca do tema, a 

norma é permissiva. Essa postura, como já se disse anteriormente, em breve estará 

ultrapassada, dado o grande volume de projetos de leis que tramitam nas Casas Legislativas 

do Estado de Santa Catarina, visando abolir a prática nos centros urbanos. 

Com relação à legislação municipal, a postura não é diferente. Exemplo magnífico é 

o da cidade de Chapecó, que por intermédio da Lei 4.583, de 7 de julho de 2003, proibiu a 

circulação de veículos de tração animal em vários logradouros públicos, em determinados 

horários67. Outros Municípios catarinenses editaram suas normas acerca da matéria, numa 

perceptível adesão à ideia de que a prática já está obsoleta e deve ser extinta. 

 

10.2.3 A legislação do Estado do Paraná 

 

A pesquisa feita no sítio eletrônico da entidade Movimento SOS BICHOS apresenta 

a Lei nº 14.037, de 20 de março de 2003, o Código Estadual de Proteção aos Animais, do 

Estado do Paraná. Interessam, ainda, ao mundo faunístico, as Leis 16.667, de 17 de dezembro 

de 2010; 16.101, de 06 de maio de 2009; 17.422, de 18 de dezembro de 2012; e 17.442, de 26 

de dezembro de 2012. Todo esse material encontra-se listado no endereço eletrônico da 

referida entidade
68

. 
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 Art. 1º Fica proibida a circulação de veículos de tração animal nos horários compreendidos entre às 07h30 e às 

08h30, entre às 11h30 e às 14h, e entre 17h30 às 18h30, nas seguintes vias: Avenida Getúlio Vargas e Ruas 

Fernando Machado, Nereu Ramos, Porto Alegre, General Osório e Rui Barbosa, no perímetro compreendido 

entre as Ruas Uruguai, Sete de Setembro, incluindo-se as seguintes transversais: Ruas Uruguai, Clevelândia, 

Marechal Floriano Peixoto, Barão do Rio Branco, Marechal Bormann, Marechal Deodoro, Benjamin Constant, 

Quintino Bocaiúva, Guaporé, Sete de Setembro, Travessa Brasil, Jonas Rauen, Pio XII, Ilma Rosa de Nês, Jorge 

Lacerda, Carlos Pinho, Duque de Caxias e Selistre de Campos. 

Parágrafo Único - A proibição contida no caput deste artigo, aplica-se às Ruas São Pedro e Atílio Fontana, no 

perímetro compreendido entre as Ruas Nereu Ramos e Cunha Porã, no horário das 18h às 19h30. 

 
68

Movimento SOS BICHOS. Disponível em:  <http://movimentososbicho.blogspot.com.br/2013/02/proibicao-

de-tracao-animal-nas-vias.html> (Acesso em 15 ago. 2013). 

http://movimentososbicho.blogspot.com.br/2013/02/proibicao-de-tracao-animal-nas-vias.html
http://movimentososbicho.blogspot.com.br/2013/02/proibicao-de-tracao-animal-nas-vias.html
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Entretanto, a matéria encontra-se disciplinada em diversas Câmaras Legislativas 

Municipais. Em vários municípios paranaenses, já existe legislação reguladora ou proibitiva 

do uso de tração animal em vias públicas. É o caso da Lei nº 3.512, de 18 de dezembro de 

2008, do Município de Foz do Iguaçu. Essa lei disciplina a circulação de veículos de tração 

animal e de propulsão humana no referido município, descrevendo, inclusive, infrações e 

penalidades. 

No Município de São José dos Pinhais, foi editada a Lei nº 1.330, de 14 de janeiro de 

2009. Essa lei, mesmo não proibindo o tráfego de veículos de tração animal nas vias públicas 

do Município, estabelece uma série de requisitos para obtenção da autorização de condução, 

registro e licenciamento, além de primar pela saúde do animal. É, também, louvável nessa lei 

a descrição de infrações e penalidades a que estão sujeitos os trabalhadores do setor. 

 Outro espetacular instituto jurídico é a Lei nº 1.374, de 20 de dezembro de 2012, do 

Município de Pinhais. A norma contida no artigo 2º dessa legislação é um exemplo que 

deveria ser seguido em todo o país. O preceito determina que “Fica proibida a circulação e 

permanência de animais de grande porte em rodovias e avenidas a serem discriminadas em 

decreto, quando utilizado como animal de tração, em carroça ou similar e por pessoa maior de 

18 anos”. O decreto de que trata a lei é o de nº 201/2013. 

Como se pode notar, muitas leis municipais apresentam a riqueza da legislação 

paranaense em matéria de tração animal. Além dos exemplos lançados nos parágrafos 

anteriores, é preciso fazer referência, apenas a título de ilustração, à Lei nº 418/2013, do 

Município de Cafeara
69

, à Lei 1.913/2008, do Município de Araucária, e à Lei 4.842/98, do 

Município de Maringá.  

Também em Curitiba, capital do Estado, a legislação avança rumo a uma erradicação 

total do uso da tração animal. Serve de exemplo, a Lei 11.381, de 11 de novembro de 2005. 

Mesmo não sendo, ainda, uma norma proibitiva da tração animal, o texto jurídico mostra o 

grau de desenvolvimento legislativo a respeito do tema naquele Estado. O mesmo teor é 

encontrado na Lei nº 13.908, de 19 de dezembro de 2011. Esse diploma jurídico estabelece, 

no âmbito do Município de Curitiba, sanções e penalidades administrativas para aqueles que 

praticarem maus-tratos aos animais. 

                                                           
69

Informação colhida no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Ed. de 30/10/2013, pp. 9/10. Disponível em 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Marinalva/Meus%20documentos/Downloads/publicado_20978_2013-

10-29_2ee3217ce3407ed24956b261d7fb7887 (Acesso em 29 de maio de 2014). 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Marinalva/Meus%20documentos/Downloads/publicado_20978_2013-10-29_2ee3217ce3407ed24956b261d7fb7887(Acesso
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Marinalva/Meus%20documentos/Downloads/publicado_20978_2013-10-29_2ee3217ce3407ed24956b261d7fb7887(Acesso
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No campo dos projetos de lei, merece destaque especial o trabalho do Vereador 

Professor Galdino (PSDB/PR), do Município de Curitiba.
70

 Pela preposição apresentada nos 

primeiros meses de 2014, tem-se o objetivo do respeitado edil: “acabar com os maus-tratos 

que os animais utilizados em veículos de tração sofrem diariamente. Muitos deles são tratados 

como escravos, sendo mal alimentados e tendo que carregar peso superior à sua capacidade”. 

Essas são palavras do próprio autor do projeto. Para Galdino, a aprovação do seu projeto 

revogará a Lei municipal nº 11.381/2005, que regulamenta o uso dos veículos de tração.    

É de se admirar, também, o projeto de lei de autoria do Deputado Estadual Stephanes 

Junior, do PMDB do Paraná. A preposição também tem como objetivo proibir a circulação de 

veículos de tração animal em vias públicas e punir aqueles que cometem maus-tratos contra 

essas vítimas, ou, de alguma outra forma, vierem a infringir a lei. Stephanes Junior, quando 

vereador em Curitiba, foi autor da lei que criou o Conselho Municipal de Proteção aos 

Animais – COMUPA. 

 

10.3 A legislação dos Estados da Região Sudeste sobre o tema 

 

A região Sudeste é um dos grandes exemplos de desenvolvimento econômico e 

tecnológico no cenário mundial. Nessa região, encontra-se a maior cidade do país e uma das 

maiores de todo o Continente Americano. Essa parte do Brasil se tornou, nos últimos séculos, 

ponto de convergência de pessoas do mundo inteiro. Desde os tempos quinhentistas, a região 

sempre foi destino de grandes levas de imigrantes, atraídos pelas belezas naturais, pelas 

riquezas das minas e pela fertilidade das terras.  

A Região Sudeste acomoda a força e a importância de quatro Estados: São Paulo, 

Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Em todos esses Estados há grandes belezas 

naturais, além de uma fauna e uma flora constituídas por uma infinidade de espécies. A 

topografia apresenta relevo diversificado, clima variado e um povo predominantemente 

alegre, dono das mais diversas manifestações culturais. Toda a região está bem servida de 

importantes universidades, sendo, também, berço de grandes políticos, importantes juristas, 

industriais e artistas de todo gênero.  

Por suas riquezas naturais, seu desenvolvimento artístico, cultural, econômico e 

social, a região atrai visitantes de todas as partes do Planeta. Aí, a riqueza da nação está 

representada por uma possante indústria, uma agricultura de ponta e um comércio invejável. 
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 Informação disponível em  http://pr.ricmais.com.br/dia-a-dia/noticias/projeto-de-lei-quer-proibir-veiculos-de-

tracao-animal-em-curitiba/ (Acesso em 29 de maio de 2014). 

http://www.cmc.pr.gov.br/wspl/sistema/BibLegVerForm.do?select_action=&popup=s&chamado_por_link&nor_id=12304&pesquisa=
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Para se ter uma ideia, a região concentra a maior parte da população do país. Em suas terras, 

tem-se um imenso rebanho bovino, uma agricultura bastante diversificada e altamente 

produtiva, como já destacado.  

No entanto, a Região Sudeste ainda convive com muitas injustiças sociais. Esse 

núcleo do país reclama uma postura mais séria e mais humana dos seus governantes, 

programas que venham a estabelecer uma política distributiva da renda, de forma a valorizar 

mais o trabalhador. Tais problemas acabam produzindo outros ainda maiores, é o caso da 

grande criminalidade, do alto índice de analfabetismo e do desemprego ou subemprego. O 

tema que serve de eixo discursivo para o presente trabalho encontra, na Região Sudeste, sérios 

desafios. Somente uma forte conscientização social, aliada a um aumento da renda per capta 

pode implantar a nova visão para as cidades do Sudeste brasileiro. 

Infelizmente, o veículo de tração animal ainda é uma realidade pelas ruas dos 

principais centros urbanos da região. Nos últimos tempos, porém, o aumento exponencial de 

automóveis nas ruas força algumas cidades a cogitar sobre o fim da tração animal. O grande 

problema é que, diante dos fatores já mencionados acima, a luta pela libertação do animal 

ainda representa uma ameaça à economia de muitas famílias. Entretanto, muitos bons 

exemplos têm surgido nos últimos anos, como se verá a seguir.  

 

10.3.1 A legislação do Estado de São Paulo 

 

O Estado de São Paulo é uma das melhores referências em termos de erradicação da 

tração animal no país. Da mesma forma como se verificou em itens anteriores, com relação 

aos Estados do Sul, a competência para a edição dessas normas, no Estado paulistano, vem 

sendo exercida, tanto pela Assembleia Legislativa quanto pelas Câmaras Municipais. Uma 

pesquisa, por mais superficial que seja, aponta uma série de Municípios do Estado tentando 

abolir a prática da tração animal em suas vias urbanas.  

No âmbito do Poder Legislativo estadual, em meados da primeira década do século 

XXI, foi editada a Lei nº 11.977, de 25 de agosto de 2005, o Código Estadual de Proteção aos 

Animais
71

. Um ano depois, o Município de São Paulo editou a Lei nº 14.146, de 11 de abril de 

2006, proibindo a circulação de veículos de tração animal e de animais, montados ou não, em 

suas vias públicas pavimentadas. É bem verdade que a legislação excluiu aqueles animais 

utilizados pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Militar, em qualquer situação.  
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 Lei 11.977, de 25 de agosto de 2005. Disponível em: http://www.gatoverde.com.br/leis/lei-14146/ (Acesso em 

30 de maio de 2014). 

http://www.gatoverde.com.br/leis/lei-14146/
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Norma bastante animadora é aquela descrita no artigo 3º da citada lei municipal. Esse 

dispositivo determina que “É vedada a permanência desses animais, soltos ou atados por 

cordas, ou por outros meios, em vias ou em logradouros públicos da cidade, pavimentados ou 

não”. É imperioso observar que todo o país reclama uma norma dessa natureza para suas vias 

urbanas. 

Em 2007, foi editada a Lei nº 14.265, de 6 de fevereiro de 2007, regulamentada pelo 

Decreto no. 49.525 de 27 de maio de 2008. A nova legislação ampliou a abrangência da 

norma anterior e, pela regulamentação, tornou-se mais clara. Vale chamar a atenção para o 

fato de que, atualmente, muitos dos dispositivos dessas leis já se encontram defasados. Partes 

delas foram revogadas, tácita ou expressamente, pela edição de normas posteriores, em 

decorrência da necessidade de adaptação da grande capital à realidade. 

É importante ressaltar que, desde 1995, com a Lei 11.887, o Município de São Paulo 

já havia editado regras proibitivas da circulação e permanência de veículo de tração animal ou 

de animais, montados ou não, em diversos logradouros públicos da cidade
72

. Dentre outros 

locais, a lei proibia a prática em toda área compreendida dentro de um raio de 8 (oito) 

quilômetros medido a partir do "marco zero" existente na Praça da Sé
73

.  

Importa destacar que todo o espaço abrangido pela região metropolitana da capital 

paulista encontra-se imbuída do propósito de erradicar a tração animal. Exemplo marcante é o 

Município de Jundiaí, com o projeto de Lei nº 11.290/2013, de autoria do Vereador Leandro 

Palmarini (PV). A proposição veda a permanência e a circulação de animais de grande porte e 

de veículos de tração animal na macrozona urbana do Município. O movimento pela 

aprovação da lei continua intenso, forçando, inclusive, a realização de audiência pública para 

discutir a questão
74

. 

De iniciativa do mesmo vereador, são as leis 8.100, de 28 de novembro de 2013, que 

veda práticas experimentais, causadoras de sofrimento, em animais vivos (vivissecção); 525, 

de 17 de dezembro de 2012, que altera o Código Tributário, para isentar do IPTU entidades 
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 Lei nº 11.887, de 21 de setembro de 1995, encontrada no site da Prefeitura Municipal de São Paulo. 

Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/legislacao/index.php?p=6443 (Acesso 

em 30 de maio de 2014). 

 
73

 Idem, art. 1º, inc. II. 

 
74

A Câmara Municipal de jundiaí realiza, na quinta-feira, dia 29 de maio, Audiência Pública, a partir das 19 

horas. Trata-se da audiência pública de número 12 e vai apreciar: 1. PROJETO DE LEI 1 1.290/2013 – Leandro 

Palmarini – Veda permanência e circulação de animais de grande porte e de veículos de tração animal na 

macrozona urbana; e dá outra providência. Informação encontrada no site da TVE, do Município de Jundiaí. 

Disponível em: http://www.tvejundiai.com.br/noticias/quinta-feira29-tem-audiencia-publica-em-jundiai/ (Acesso 

em 30 de maio de 2014) 

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/legislacao/index.php?p=6443
http://www.tvejundiai.com.br/noticias/quinta-feira29-tem-audiencia-publica-em-jundiai/
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que prestem assistência a animais de rua, nas condições que especifica; 7.961, de 28 de 

novembro de 2012, que regula o trânsito de veículos de tração animal em Jundiaí; 7.866, de 

12 de junho de 2012, que Veda abandono de animal e revoga dispositivo correlato da Lei 

2.814/85; 7.729, de 5 de setembro de 2011, que proíbe criadouros de animais para comércio 

de peles; dentre outras normas jurídicas relacionadas a animais e uma série de outros temas
75

. 

Embora não haja possibilidade de citar todos os exemplos de legislações do Estado 

de São Paulo tendentes a abolir a tração animal dos centros urbanos, faz-se necessário um 

comentário, ainda que brevíssimo, à cidade de Campinas. Esse Município, em 2007, por 

intermédio da Lei 12.831, de 10 de janeiro de 2007, passou a proibir a circulação de veículos 

de tração animal e de animais, montados ou não, em suas vias públicas pavimentadas
76

. 

Algumas exceções foram lançadas no referido texto, que também proibiu a permanência 

desses animais, soltos ou atados por cordas, ou por outros meios, em vias ou em logradouros 

públicos da cidade, pavimentados ou não. Um exemplo a ser seguido. 

 

10.3.2 A legislação do Estado do Rio de Janeiro 

 

Outro destaque da Região Sudeste é o Estado fluminense. Essa unidade federativa é 

um verdadeiro cartão postal, que atrai turistas do mundo todo. A importância da cidade do Rio 

de Janeiro e de toda a sua área metropolitana, por exemplo, não comporta mais o uso da 

tração animal, dado seu desenvolvimento tecnológico e o grande acúmulo de veículos 

motorizados nas vias públicas. Continuar com a prática é um contrassenso para o status da 

metrópole, além de representar um alto risco para as pessoas envolvidas, direta ou 

indiretamente. 

Quanto às normas protetivas da fauna naquele Estado, a principal legislação é a Lei 

nº 3.900, de 19 de julho de 2002, que instituiu o Código Estadual de Proteção aos Animais, no 

âmbito do Estado do Rio de Janeiro. A referida lei foi criada para estabelecer normas de 

proteção dos animais no Estado, visando compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico 

com a preservação ambiental
77

. 
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 Todas essas informações foram encontradas no site do Vereador Leandro Palmarini. Disponível em: 

http://www.leandrodobicholegal.com.br/site/parlamentar_leis/index.php (Acesso em 30 de maio de 2014). 
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 Informação encontrada no site da Prefeitura de Campinas, Estado de São Paulo. Disponível em: 

http://www.campinas.sp.gov.br/bibjuri/lei12831.htm (Acesso em 30 de maio de 2014). 
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 Lei 3.900/2002, Código Estadual de Proteção aos Animais, do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://www.suipa.org.br/INDEX.ASP?PG=leis_detalhes.asp&id=9 (Acesso em 30 de maio de 2014). 

 

http://www.leandrodobicholegal.com.br/site/parlamentar_leis/index.php
http://www.campinas.sp.gov.br/bibjuri/lei12831.htm
http://www.suipa.org.br/INDEX.ASP?PG=leis_detalhes.asp&id=9
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Sobre a legislação municipal, a dificuldade de selecionar as normas é imensa, assim 

como em todos os casos já experimentados anteriormente. Tal dificuldade não se deve à falta 

de preceitos legislativos estabelecidos para o mundo faunístico, mas sim pelo grande volume 

de normas, espalhadas por uma diversidade de fontes. Para efeito de ilustração do trabalho, é 

imperioso destacar, no entanto, o trabalho de Claudio Cavalcanti, tanto como Vereador quanto 

como Deputado Estadual.  

Claudio Cavalcanti, falecido em 29 de setembro de 2013, foi cantor, ator de teatro, 

televisão e cinema. Como escritor, publicou cinco livros. Sua obra como político reúne uma 

série de leis em favor da fauna. Dentre essas normas, destacam-se a Lei 3.350/2001, que 

disciplina a circulação de veículos de tração animal no Município do Rio de Janeiro; a Lei 

3.402/2002, que dispõe sobre a proibição de utilização ou exibição de animais silvestres, 

nativos ou exóticos, domésticos ou domesticados, em circos e espetáculos congêneres; a Lei 

3.641/2003, que autoriza o Poder Executivo a construir abrigos para animais de pequeno, 

médio e grande porte no Município do Rio de Janeiro; a Lei 3.472/2002, que inclui no 

Calendário Oficial do Município do Rio de Janeiro o "Dia dos Animais"; a Lei 4.731/2008, 

que estabelece multa para maus-tratos a animais e sanções administrativas a serem aplicadas a 

quem os praticar, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, no âmbito do Município do Rio de 

Janeiro; além de tantas outras leis e projetos em defesa dos animais
78

. 

Impende destacar, ainda, que, no Estado do Rio de Janeiro, existe uma enormidade 

de projetos de lei tramitando em suas Casas Legislativas. A maioria dessas proposições tem 

como objetivo a total extinção do uso de tração animal nos centros urbanos. Dentre essas 

propostas legislativas, pode-se destacar o projeto de lei nº 144/2013, de autoria dos 

Vereadores Dr. João Ricardo e Eliseu Kessler, que visa proibir a utilização de veículos de 

tração animal na ilha de Paquetá.  

 

10.3.3 A legislação do Estado do Espírito Santo 

 

Apesar de a comunicação constante no anexo II, referente à legislação do Estado, 

informar que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo não possui normas 

atinentes ao tema, a pesquisa mostra um detalhe importante. O Estado capixaba também 

editou normas referentes à sua fauna. Trata-se da Lei 8.060, de 22 de junho de 2005, de 
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 Informações disponíveis em: http://serveg.blogspot.com.br/2013/10/claudio-cavalcanti-ativista-pelos.html 

(Acesso em 30 de maio de 2014). 
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autoria da Deputada Janete de Sá. Essa legislação institui o Código Estadual de Proteção aos 

Animais no âmbito do Estado do Espírito Santo
79

. 

No caso da legislação municipal, é preciso dar destaque especial à Lei nº 8.678, 

publicada em 22 de maio de 2014. Essa lei dispõe sobre o fim das carroças na cidade de 

Vitória, num espetacular trabalho do vereador Luiz Emanuel Zouain, autor do projeto. A 

iniciativa encheu de orgulho a população da cidade, principalmente a Sociedade Protetora dos 

Animais, que publicou a notícia em seu site
80

. A lei prevê, também, a requalificação dos 

carroceiros e a inserção desses no mercado de trabalho. Para o autor do projeto de lei, o 

carroceiro tem uma vida subumana. Luiz Emanuel Zouain afirma que as carroças são um 

problema para o trânsito, para o meio ambiente e para a saúde pública. 

Pelos mesmos motivos já apontados alhures, não dá para identificar todos os 

preceitos jurídicos acerca do tema em análise em todas as câmaras municipais do Estado do 

Espírito Santo. Todavia, o adepto do fim da tração animal encontra uma farta legislação 

inerente ao caso. Essa postura está amparada pelos muitos defensores do bem-estar físico e 

psíquico do animal. É claro que, direta ou indiretamente, o novo paradigma visa garantir ao 

trabalhador do ramo maior dignidade, como se verificou acima. 

 

10.3.4 A legislação do Estado de Minas Gerais 

 

Minas é um verdadeiro repositório de leis em defesa dos animais em geral. Unidade 

federativa também de fama mundial, por suas belezas naturais e pela riqueza de seu solo, 

tanto pelas inumeráveis jazidas de minérios e pedras preciosas quanto pela fertilidade. O 

Estado se destaca, ainda, por uma legislação séria e coerente, que visa proteger seus 

mananciais e toda a exuberância de sua flora e fauna. 

No campo faunístico, o Estado possui normas editadas tanto pela Assembleia 

Legislativa quanto pelas Câmaras Municipais. Ocorre que, em consequência de uma forte 

tradição ligada à agricultura e à mineração, a prática da tração animal parece bastante 

arraigada na cultura do Estado. Toda essa problemática se deve, também, ao relevo 

predominantemente acentuado, característica que faz do animal de tração um elemento quase 

que indispensável no transporte de cargas e pessoas. 
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 Informações disponíveis em: http://www.vidapetnews.com.br/portal/index.php/lei-proibe-carrocas-em-vitoria/ 

(Acesso em 30 de maio de 2014). 
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Inobstante a isso, não faltam normas atinentes à prática. De acordo com informação 

concedida, tão gentilmente, pela equipe técnica da biblioteca da Assembleia Legislativa do 

Estado (Anexo II), o tema em tela encontra-se regulado no Decreto Estadual 6.291, de 27 de 

junho de 1961, que dispõe sobre a condução de veículos de tração animal. Conforme se pode 

conferir na referida comunicação, tramita na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 

4169/2013, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (PMDB/MG), aguardando parecer 

em comissão.  

Embora não esteja voltada especificamente para a extinção da tração animal no 

Estado, a proposição em comento dispõe sobre a circulação de veículo de tração animal, 

montado ou não, em vias públicas do Estado de Minas Gerais. Só a existência do projeto já 

denuncia a preocupação da política mineira pela prática obsoleta. Esse projeto de lei foi 

anexado ao outro Projeto de nº 1197/2011, que institui o Código Estadual de Proteção aos 

Animais no âmbito do Estado de Minas Gerais
81

. 

Quanto à legislação municipal, destaque deve ser dado às normas editadas pela 

capital do Estado. Belo Horizonte reúne uma série de normas atinentes à fauna e aos 

profissionais que lidam com ela. Um bom exemplo é a Lei 10.119, de 24 de fevereiro de 

2011, cujo projeto é de autoria do ex-vereador Anselmo José Domingos (PTC). A citada 

legislação tem como objetivo disciplinar o trabalho dos carroceiros na capital, garantindo 

maior segurança no trânsito e condições dignas para os animais. 

Além de outras normas já vigentes que tratam da tração animal, existe uma enorme 

quantidade de projetos de lei tramitando na Câmara Municipal de Belo Horizonte. É 

interessante, aqui, a título de reforço mnemônico, fazer remissão ao “Projeto Carroceiros”, já 

comentado em linhas pretéritas. Afora isso, sobrepesa positivamente em favor dos animais a 

ação de diversas instituições e pessoas militantes na causa faunística. O futuro do Estado de 

Minas é, certamente, também proibir a tração animal em seus centros urbanos, como já 

fizeram outras municipalidades pelo país. 

Faz bem, nesse sentido, um comentário acerca da legislação do interior do Estado, 

para destacar o trabalho de algumas corporações legislativas locais. É o caso da cidade de 

Varginha, que instituiu, por intermédio da Lei nº 5.489, de 19 de dezembro de 2011, o Código 

Municipal de Direito e bem-estar Animal, no âmbito do Município. Essa é uma iniciativa que 

orgulha o povo mineiro e coloca o Estado em um patamar de extremo desenvolvimento social. 
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 A tramitação do Projeto de Lei nº 4169/2013 pode ser conferida no seguinte endereço eletrônico: 
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Outro caso que merece destaque diz respeito à legislação do Município de Itajubá. A 

cidade editou, ainda no final do século XX, a lei 2.102, de 6 de janeiro de 1997, estabelecendo 

normas para a condução de veículo de tração animal dentro do seu perímetro urbano. O 

mesmo destaque deve ser dado a Divinópolis, com a Lei 4.250, de 29 de setembro de 1997; e, 

recentemente, Ipatinga, com a Lei nº 3.307, de 13 de janeiro de 2014. Esses são apenas 

exemplos de toda a riqueza da legislação de Minas no trato com a questão em apreço. 

 

10.4 A legislação dos Estados da Região Nordeste sobre o tema 

 

O Nordeste brasileiro é outro motivo de orgulho para o país, em termos de belezas 

naturais. A região apresenta um povo afinado com uma arte diversificada, cheia de eventos 

culturais, obras grandiosas e lendas instigantes. Não há como estudar a Literatura brasileira 

sem fazer referência a uma interminável lista de grandes autores nordestinos. Na música, toda 

a região se destaca com seus inumeráveis sucessos, seus cantores e compositores famosos são 

conhecidos no mundo inteiro, por todas as faixas etárias. 

Essa região é, também, de referência obrigatória nas narrativas históricas do Brasil, 

reunindo fatos que destacam a força e a persistência do povo brasileiro. Ao caracterizar a 

sociedade nordestina, grandes autores já destacaram sua força e coragem, além de sua 

resistência no trato com o clima e no enfrentamento das secas. O Nordeste, desde o 

“Descobrimento do Brasil”, impôs seu aspecto paradisíaco, com sua flora e sua fauna, marcas 

incontestáveis em termos de quantidade de espécies e espécimes. 

Politicamente, a região se divide em nove Estados, cada um com suas especificidades 

e relevâncias socioculturais. Como já se mencionou acima, essa diversidade de costumes, de 

saberes e crenças compõe um dos mais belos cenários do território brasileiro. Além dos 

valores já destacadas, é preciso considerar, ainda, a força política do Nordeste brasileiro.  A 

região já legou à Política Nacional grandes nomes, todos com participações decisivas na vida 

do país. Foi assim, desde os tempos coloniais. 

Entretanto, assim como praticamente em todo o resto do país, o Nordeste do Brasil é 

uma região onde ainda se encontram lugares em que não chegou a nova visão preservacionista 

da fauna. O mesmo se podendo dizer sobre a flora. Quanto ao tema em debate, a situação 

mais se agrava. O Nordeste possui pontos de difícil acesso para o veículo automotor, sendo 

necessário o uso da tração animal para diferentes atividades; dentre elas, o próprio transporte 

de pessoas. Essa questão desfavorece o aparecimento de normas protetivas do animal de 

trabalho, como se verá a seguir. 
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10.4.1 A legislação do Estado da Bahia 

 

Na Bahia, para início de discurso, é preciso destacar o esforço incansável de pessoas 

voltadas à defesa dos animais. Nesse grupo de desbravadores de consciências, faz-se, aqui, 

justa referência ao trabalho de autores como Heron José de Santana Gordilho e Tagore 

Trajano de Almeida Silva, ambos já citados em páginas acima. Os dois se destacam, com uma 

obra bastante consciente, na defesa do animal não humano. Dentre suas obras, o primeiro 

publicou “Abolicionismo Animal”; o segundo, “Animais em juízo”, obras que serviram de 

referencial teórico para a presente pesquisa. 

No que tange à legislação concernente à fauna, a pesquisa não apontou leis 

específicas no âmbito da competência estadual. São encontrados dispositivos esparsos em 

legislações diversas, sem enfrentar diretamente o tema em questão. O mesmo não ocorre no 

âmbito municipal: no Estado, são encontradas várias leis editadas pelas Câmaras locais, tendo 

como um dos temas principais a regulação do trânsito de veículos de tração animal em centros 

urbanos.  

Destaca-se, nesse sentido, a cidade de Teixeira de Freitas, que editou a Lei nº 325, de 

24 de maio de 2004. Essa lei dispõe sobre a circulação de veículos de tração animal nas vias 

públicas do Município, num grande exemplo de desenvolvimento social. Da mesma forma, 

cita-se a cidade de Feira de Santana, com a Lei 2.021, de 8 de setembro de 1998. Essa última 

legislação, mesmo não sendo específica para a tração animal, faz referência à prática. 

Nesse contexto, tem-se que a luta pela erradicação da tração animal nos centros 

urbanos do Estado da Bahia deve-se amparar muito mais no trabalho de defensores 

autônomos e de sociedades ligadas à fauna. A legislação ainda evoluirá muito rumo à defesa 

do animal de tração, vencendo entraves culturais e costumes sociais arraigados. 

Provavelmente a sociedade baiana, valendo-se de seus pesquisadores e de sua forte tradição 

universitária, buscará também, assim como o restante do país, a edição de leis inerentes ao 

tema aqui discutido.      

 

10.4.2 A legislação do Estado de Sergipe 

 

Sergipe é outro Estado brasileiro carente de uma legislação específica para a tração 

animal. A comunicação trocada com a Assembleia Legislativa daquele Estado (Anexo II) 

informa que a referida unidade federativa não possui uma lei de cunho estadual tratando do 

tema em questão. Aponta-se, no entanto, a Lei nº 3.351, de 9 de junho de 1993, que reconhece 
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de utilidade pública o Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos de Tração Animal 

no Estado de Sergipe, com sede e foro na cidade de Aracaju. 

Outra lei a ser considerada no Estado é a de nº 3.502, de 26 de novembro de 2007. Essa 

lei, entre outras coisas, cria o Sistema de Registro e Fiscalização dos veículos de tração animal 

e de seus condutores. No entanto, verifica-se que o grande problema do Estado de Sergipe é 

também o mesmo que vivenciam as outras unidades da federação: o descumprimento da lei. A 

pesquisa aponta vários casos de desrespeito com o animal de tração, inclusive pelo excesso de 

carga conduzida.  

Vale destacar, aqui, uma iniciativa bastante exemplar. O Ministério Público do 

Estado de Sergipe, por intermédio da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Aracaju, 

ajuizou Ação Civil Pública (ACP), depois de concluir um Inquérito Civil, para proibir a 

utilização de veículos de tração animal no perímetro urbano da Capital. A ação teve como 

objeto precípuo combater a prática nas vias asfaltadas do centro da cidade e naquelas de 

intenso movimento de veículos automotores
82

.  

 

10.4.3 A legislação do Estado de Alagoas 

 

No Estado de Alagoas, a pesquisa também não detectou a aplicação efetiva de uma 

lei no combate à crueldade e aos maus-tratos cometidos contra o animal de tração. É 

imperioso destacar, no entanto, o trabalho magistral da Agência de Notícias de Direitos 

Animais (ANDA)
83

. Verifica-se, ainda, que, atualmente, há um projeto de lei na Assembleia 

Legislativa do Estado, com o objetivo de criar uma delegacia especializada no combate de 

crimes ambientais, o que inclui a referida espécie delituosa. 

Destaca-se, ainda, a Lei 4.963, de 14 de janeiro de 2000, que versa principalmente 

sobre a proibição da circulação de carroças em avenidas movimentadas, como algumas 

localizadas no centro, e na orla da capital do Estado. A realidade começa a mudar a partir da 

maior atuação do Ministério Público estadual, que promete exigir a fiscalização dos crimes 

pelo Poder Público. 

É importante enfatizar, também, que o Decreto que regulamentou a citada legislação, 

em dezembro de 2001, especificou o peso máximo a ser transportado, o tipo de material 
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conduzido, a sinalização do veículo e do animal. O problema, aí, volta a ser a falta de 

cumprimento da lei, aliada ao descaso do órgão responsável pela fiscalização, que, no caso em 

tela, ficou a cargo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

 

10.4.4 A legislação do Estado de Pernambuco 

 

O Estado pernambucano, nos últimos tempos, tem-se transformado em um modelo a 

ser seguido pelas outras unidades federativas, no trato com o assunto em comento. O Estado 

ganhou fama, ao editar normas contrárias à exploração do animal de tração. A prática, hoje, 

encontra-se, inclusive, proibida na capital. É interessante como a legislação de Pernambuco se 

desenvolveu em matéria ambiental. A maior prova disso é a Lei nº 15.226, de 07 de janeiro de 

2014, que instituiu o Código Estadual de Proteção aos Animais, exemplo a ser copiado pelos 

demais Estados da Região Nordeste. 

Com relação à legislação municipal, a maior conquista para os defensores dos 

animais de tração é a Lei nº 17.918, de 25 de outubro de 2013. É alentador para qualquer 

ambientalista poder ler a redação primorosa do caput do artigo 1º dessa lei: “Fica proibida a 

circulação de veículos de tração animal, a condução de animais com cargas e o trânsito 

montado em todo o Município do Recife”
84

. A lei proíbe, ainda, a realização de eventos de 

vaquejadas, rodeios e afins naquela capital. O mundo inteiro precisa ficar sabendo disso. 

A legislação de Recife acabou por influenciar as outras cidades pernambucanas a 

também editarem suas leis em defesa do animal de tração. As normas encontradas pela 

pesquisa, mesmo não abolindo definitivamente a prática, condicionam-na a uma série de 

exigências. É bem verdade que essas normas encontram, ainda, muitos opositores, dentre 

esses, alguns políticos tradicionais. No entanto, a matéria, no âmbito de todo o Estado, atingiu 

um status irretroativo. 

 

10.4.5 A legislação do Estado da Paraíba 

 

No que tange à competência legislativa estadual, percebe-se que a Paraíba também 

não possui muitas normas ligadas à proteção do animal de tração. Da mesma forma como 

acontece na maioria dos outros Estados da Região Nordeste, a falta de informações leva a 

entender que, no âmbito da competência estadual, pouca coisa em termos legislativos se refere 
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 O texto da referida lei encontra-se disponível em: https://www.leismunicipais.com.br/a/pe/r/recife/lei-
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ao tema. É bem verdade que esse julgamento se deve, muito mais, às muitas tentativas 

frustradas de obter informações na Assembleia Legislativa do Estado. Mas, até os últimos 

anos, o assunto não tinha sido disciplinado naquela casa legislativa. 

No âmbito local, o panorama é pouco mais animador. Em João Pessoa, por exemplo, 

existe a Lei 8.616, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre o controle e proteção de 

populações animais, bem como sobre a prevenção de zoonoses naquele Município. Essa 

legislação apenas trata vagamente do uso da atividade, o que é muito pouco.  

Mas a capital paraibana possui outros textos jurídicos interessantes. Vê-se, assim, 

que, no silêncio da legislação do Estado, o poder legiferante local tem feito a diferença. Nesse 

caso, outro diploma merece destaque na capital da Paraíba: trata-se da Lei nº 5.212, de 13 de 

junho de 2013. Dentre outras coisas, essa lei disciplina o tráfego de Veículos de Tração 

Animal e o comportamento dos condutores das famosas “Carroças de Burro”, como é 

chamado o veículo naquela municipalidade. O autor da lei é o Vereador Olímpio Oliveira
85

. 

Há também iniciativas animadoras em outros Municípios. Um desses exemplos é a 

cidade de Sousa, que editou a Lei nº 2.445, de 23 de agosto de 2013. Essa lei, dentre outras 

providências, criou o Programa Especial “Retirando animais das ruas” e autorizou o Poder 

Público a abrir crédito para implantar o referido programa. A legislação pode dar início a um 

trabalho mais efetivo dos Vereadores e Deputados estaduais, no objetivo de conduzir o Estado 

ao patamar daqueles que já possuem um Código de Proteção dos Animais. 

Interessante é que tal expectativa parece estar se concretizando na quantidade 

expressiva de projetos de lei apresentados tanto na Assembleia Legislativa quanto em 

algumas Câmaras Municipais do Estado da Paraíba. Exemplo dessas providências pode 

chegar por um caminho bastante oblíquo, porém extremamente comum em praticamente 

todos os Estados brasileiros. É que se encontra em fase de elaboração um projeto de lei, de 

autoria da Vereadora Larissa Lacerna (PSD/PB), visando proibir o bloqueio das vias públicas 

de João Pessoa, a capital do Estado, em horário de movimentação intensa.  

 

10.4.6 A legislação do Estado do Rio Grande do Norte 

 

No caso do Estado do Rio Grande do Norte, o problema é similar ao descrito na 

Paraíba. O mais interessante é que, nesses casos, o Ministério Público passa a ter um papel 

determinante para atender aos principais apelos sociais. Em Natal, capital potiguar, a 28ª 
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Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente ajuizou Ação Civil Pública em face do 

Município, representado pelo seu Procurador-Geral, no intuito de fazer com que a 

Administração Municipal retirasse todos os animais em trânsito ou em permanência das ruas 

da capital, inclusive o animal de tração. 

A Ação chegou a juízo depois de um regular Procedimento Preparatório, amparada 

por um Inquérito Civil, como é a praxe ministerial. A brilhante atuação da Promotora de 

Justiça, Dra. Rossana Mary Sudário, é um exemplo de trabalho eficiente, que enobrece e 

justifica a existência do Parquet. Que iniciativas como essa se espalhem por todo o país, 

principalmente pela dignidade da pessoa humana e em respeito aos animais. 

Não há muito mais que dizer sobre a legislação do Rio Grande do Norte sobre o tema 

pesquisado. Entretanto, vale ressaltar que, no Estado, existem várias corporações em defesa 

do animal de tração. Um bom exemplo dessa luta é o abaixo-assinado encabeçado pelo grupo 

“Amigos do Pelo”. O documento foi encaminhado ao Prefeito da Cidade de Natal, com o 

objetivo de convencer o chefe do Poder Executivo a se sensibilizar contra a utilização de 

animais de tração na cidade. 

Nesse ponto, a pesquisa esbarrou em um problema de comunicação: as tentativas de 

conferir a atuação do Prefeito não retornaram nenhuma resposta. Mas, considerando-se as 

notícias de acidentes no trânsito daquela capital envolvendo animais, é improvável que o 

referido chefe político tenha resolvido, de vez, a questão. Natal continua sendo uma cidade 

como a maioria dos centros urbanos do Nordeste brasileiro no trato com tema.  

Seria muito bom encontrar um Município norte-rio-grandense, pelo menos, buscando 

proteção para seus animais de trabalho. Todavia, pelas informações colhidas, também os 

outros Municípios potiguaras ainda não possuem legislação própria acerca do animal de 

tração. Esse dado acaba por confirmar outro muito comum na realidade de grande parte dos 

municípios brasileiros: a Lei Federal que disciplina o trânsito e o transporte, a mando da 

Constituição, é quase letra morta
86

.  

 

10.4.7 A legislação do Estado do Ceará 

 

Também o Estado do romancista José de Alencar e do humorista Chico Anísio, além 

de tantos outros artistas, merece uma legislação mais eficaz em defesa do animal de tração. A 

pesquisa aponta que esse Estado ainda se utiliza de veículos de tração animal, inclusive, para 
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 Referência feita à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Cf. art. 21 

da citada legislação. 
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recolher o lixo das ruas. É claro que essa realidade não existe apenas no Ceará. Como já se 

destacou acima, a conduta predomina em diversos municípios brasileiros. Em todo o país, o 

rústico tipo de transporte ainda é muito usado. Infelizmente, isso é o que mais dificulta a 

conscientização do trabalhador que sobrevive da prática. 

Mas um dos mais tristes exemplos cearenses com relação ao tema é a Lei nº 15.299, 

publicada em 15 de dezembro de 2013. O texto jurídico é de autoria do Deputado Estadual 

Wellington Landim (PSB) e regula a prática da vaquejada, classificando-a como "atividade 

desportiva e cultural". É de se destacar que os defensores dos direitos dos animais afirmam 

que tal prática se configura crime de maus-tratos. Espera-se que a citada legislação seja 

combatida pela sociedade cearense e pelo Poder Judiciário, já que representa um contrassenso 

com a nova visão protetiva dos animais não humanos no país. 

Mas vem nascendo, nos últimos tempos, um sinal de esperança no Estado do Ceará. 

A presente pesquisa aponta algumas proposições em trâmite na Assembleia Legislativa. É o 

caso do Projeto de lei nº 0054/2012 que, além de outras providências, visa disciplinar o 

tráfego de veículos de tração animal em Fortaleza. A proposta de lei é de autoria do Vereador 

Plácido Filho e foi apresentada no dia 10 de abril de 2012. Não se tem notícia se a proposição 

já tenha sido transformada em lei. 

Há, também, a Lei nº 8.966, de 14 de setembro de 2005
87

. Esse texto não faz 

referência direta ao animal de tração, apenas dispõe sobre a prevenção e controle das 

Zoonoses e endemias no Município de Fortaleza. Certamente, como em todo o território 

brasileiro, a atuação das entidades protetoras dos animais será de grande valia para o Estado 

cearense, colocando-o afinado com o novo paradigma estabelecido modernamente na seara da 

proteção da fauna, em geral.  

 

10.4.8 A legislação do Estado do Piauí 

 

O Piauí também precisa de atenção no que diz respeito às normas protetivas do 

animal de trabalho. Assim como no restante da Região Nordeste, com reduzidíssimas 

exceções — como é o caso de Recife-PE — não se encontra um conjunto de normas, tanto 

estaduais como municipais, acerca do tema em debate. Essa falta ou insuficiência de 

normatividade própria acaba por forçar a atuação de outros órgãos, mormente Ministério 

Público e Associações locais, como os exemplos já destacados anteriormente.  
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 Lei nº 8.966, de 14 de setembro de 2005, editada pelo Município de Fortaleza-CE. Disponível em: 

http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=174818 (Acesso em 30 de maio de 2014). 
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Nesse ponto, é imperioso citar, com extrema felicidade, a Associação Piauiense de 

Proteção e Amor aos Animais (APIPA), um grande exemplo de altruísmo e respeito à vida 

irracional. Instituições desse tipo se constituem de pessoas desenvolvedoras de importantes 

ações sociais. Suas iniciativas forçam os Poderes Constituídos a agirem, toda vez que um 

direito individual, difuso ou coletivo encontra-se ameaçado ou lesado. 

A tese é comprovada por muitos casos de intervenção ministerial no Estado, visando 

regular o trânsito em algumas municipalidades. Um exemplo bastante convincente aconteceu 

em 2009, na cidade de Simplício Mendes-PI, onde o Promotor de Justiça, Dr. Guido de 

Freitas Bezerra, ajuizou Ação Civil Pública em face do Município, com o objetivo de buscar 

melhoras para o trânsito nas vias públicas da cidade
88

.  

Na ação, Reclama o Parquet a falta de atuação da Administração Pública local, no 

sentido de fazer cumprir a norma erigida na Lei Federal 9.503, de 23 de setembro de 1997 

(CTB), no que tange à competência municipal para regular o trânsito em suas vias públicas. 

Justifica a investida ministerial o fato de o Poder Executivo daquela cidade não estar 

cumprindo, até a época da ação, a norma do indigitado Código Nacional. 

Como se pode notar, a lacuna legislativa ou o descumprimento da legislação 

existente acaba por resultar em um grande número de ações públicas e privadas. Essa questão, 

no caso do Estado do Piauí, pode ser comprovada pelo trabalho intenso do Poder Judiciário. É 

claro que, a título de reprise, a questão não se resume apenas àquele Estado, todo o Brasil vive 

essa realidade. No entanto, é uma obrigação social denunciar que, no Piauí, é patente o 

descumprimento de um dever da Administração. E, em casos como esses, o Poder Judiciário é 

o mecanismo mais eficaz à disposição da sociedade. 

Percebe-se, assim, que o Piauí também ainda não se voltou para a erradicação da 

tração animal, postura encontrada em vários outros estados brasileiros. É urgente que a União, 

usando da competência que lhe atribuiu a Lei Maior, edite uma norma que possa suprir as 

lacunas existentes nessas unidades federativas. De qualquer forma, tal legislação precisa estar 

imbricada às especificidades do momento. Não justifica, por exemplo, o povo piauiense ficar 

dependente de uma norma tão ultrapassada, como é o caso do Decreto 4.645, de 10 de junho 

de 1934. Essa parece ser a principal lei em uso no Estado, para tutelar os animais
89

.    
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 Ação Civil Pública ajuizada pela Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI, em 18 de novembro de 2009. 

Disponível em: http://www.mp.pi.gov.br/internet/attachments/ACP%20Tr%C3%A2nsito.pdf (Acesso em 31 de 

maio de 2014). 
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 Decreto 4.645, de 10 de junho de 1934. Disponível em: http://www.apipa10.org/legislacao/legislacao-para-os-

animais/decreto-4645-de-10061934.html (Acesso em 31 de maio de 2014). 
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10.4.9 A legislação do Estado do Maranhão 

 

O Estado do Maranhão também enfrenta sérios problemas advindos do uso de 

veículos de tração animal e de animais, montados ou não, em vias públicas de suas cidades. O 

que mais comprova a tese são as várias tentativas do Poder Público, tanto no âmbito estadual 

quanto no municipal, para solucionar os conflitos advindos da má regulação do trânsito e do 

transporte no Estado. Uma rápida pesquisa nos veículos de comunicação maranhenses mostra 

o apelo da sociedade por uma política mais voltada para o bem-estar de pessoas e animais. 

O Estado em análise é, também, um exemplo convincente de que o Brasil precisa 

urgentemente de uma norma proibitiva federal abolindo esse rústico meio de transporte de 

cargas. O problema é que, por falta de uma legislação estadual ou local, a prática é cada vez 

mais dolorosa para a criação e, concomitantemente, cada vez mais desumana. O problema 

está tão visível que o Departamento de Trânsito de Açailândia-MA, com a intenção de fazer 

cumprir o CTB, resolveu ofertar cursos de formação para condutores de veículos de tração 

animal. De qualquer forma, a iniciativa é um verdadeiro atraso social. 

Todavia, é em ações desenvolvidas por alguns municípios que a necessidade da 

norma federal mais se escancara. Muita coisa no Estado tem sido feita para minimizar os 

problemas advindos da prática em comento. Serve de exemplo o Programa de Defesa da 

Saúde dos Animais Pertencentes a Condutores de Veículos de Tração em todo o Município de 

São Luís-MA, incluindo sua zona rural
90

. O problema é que essas iniciativas, não obstante ser 

bem intencionadas, não resolvem a questão. Às vezes, ações desse tipo, ao oficializarem a 

malvada prática, acabam intensificando a injustiça. 

O referido programa é desenvolvido pela prefeitura da capital maranhense, por meio 

da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento (SEMAPA). Há todo um 

trabalho de mapeamento dos animais de tração da cidade e o envolvimento de profissionais 

habilitados. A iniciativa, assim, não deve ser muito viável economicamente, já que consiste no 

desenvolvimento de ações de controle, combate e erradicação de doenças infecciosas, 

infectocontagiosas e parasitárias, programações extremamente caras e de difícil 

implementação.  

Surge, aí, outro problema: por falta de legislação própria ou de uma fiscalização 

adequada, os trabalhadores da área dificilmente contribuem positivamente para o 

desenvolvimento do Programa. Em sendo assim, o sistema passa a depender de outros 
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 Programa de Defesa da Saúde Animal. Texto disponível em:  http://blogs.jovempan.uol.com.br/petrede/sao-
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investimentos; como, por exemplo, a instrução e fiscalização do profissional da área. Há 

notícias de que, em muitos lugares do país, carroceiros protestam contra a implantação de 

programas como esse, além de resistirem à mudanças para uma nova realidade social. 

Mas, como já se sabe, esse é o cenário mais comum no Brasil. Enquanto não houver 

a norma federal aqui reclamada, os desmandos e as práticas cruéis continuarão impunes. 

Dessa forma, as iniciativas tendentes a buscar proteção para o animal de trabalho devem partir 

da própria sociedade, com ações impulsionadas por pessoas sensíveis e altruístas. Essas 

personagens é que salvam o mundo, além de justificar a nobreza da espécie humana. 

   

10.5 A legislação dos Estados da Região Norte sobre o tema 

 

A Região Norte lembra Natureza indócil e imutável. Suas florestas e rios envaidecem 

o povo brasileiro, qual cofre inviolável que guarda o maior tesouro verde da Terra: a Floresta 

Amazônica. Causa orgulho o fato de o país poder ver em seus domínios, a correr soberano, o 

maior rio do Planeta. Enche o ego do povo brasileiro a condição de detentor de uma das 

maiores áreas contínuas cobertas por vegetação tropical. Cientistas e estudiosos de todos os 

países querem vir ao Brasil conferir a pujança de uma indescritível biodiversidade, tanto na 

flora quanto na fauna.  

Apesar disso, toda a Região Norte do Brasil requer cuidados especiais com relação 

ao uso dos seus recursos naturais. A exuberância da vegetação tropical e a existência de uma 

infinidade de rios caudalosos propiciam à região uma natureza bem singular. Essas e outras 

características são verdadeiros entraves para a erradicação da tração animal naquela parte do 

Brasil. Com isso, não se está buscando uma justificativa para a prática, nada justifica a 

crueldade contra o animal; apresenta-se com relação ao Norte do país apenas um dos fatores 

contrários ao fim desse modelo de tração. É possível notar que, mesmo naquela região, muitos 

outros recursos tecnológicos podem ser utilizados perfeitamente.  

Isso quer dizer que as especificidades da Região Norte não podem fazer o brasileiro 

propor tratamento diverso aos animais daquela parte do país. Como a região convive com 

inúmeros conflitos ligados aos mais diversos temas, como é o caso da questão da terra, do 

garimpo e do índio, não deve ser tratada diferentemente no que tange à defesa do animais. 

Seria, inclusive, extremamente contraditório, uma vez que, ali, concentra-se uma das maiores 

biodiversidades do Planeta, como já se falou acima, o que não exclui o animal de tração. 

Ocorre que a presente pesquisa não aponta muitas normas jurídicas concernentes ao 

tema. No panorama traçado abaixo, é comum verificar a ausência de lei em praticamente todo 
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o Estado. As exceções vão aparecendo à medida que se aproxima mais do Centro-Oeste do 

país, como se pode constatar a seguir: 

         

10.5.1 A legislação do Estado de Tocantins 

 

Com relação a esse Estado, praticamente todas as leis que tratam da tração animal 

não são protetivas. Na maioria das vezes, essa legislação oferece até incentivos aos 

condutores e proprietários de veículos dessa natureza. É o caso de Municípios como Santa 

Rosa do Tocantins que, no inciso XI do artigo 153 de sua Lei Orgânica, isenta de tributos os 

veículos de tração animal do pequeno agricultor
91

, o mesmo ocorrendo com a Lei 463, de 23 

de fevereiro de 2012, que aprova o Código de Postura do Município de Wanderlândia-TO
92

. 

Esse texto possui dois dispositivos que tratam da tração animal, mas sem nenhuma relevância 

para a saúde e bem-estar da criação. 

Na capital do Estado, o cenário não é diferente. A jovem cidade de Palmas enfrenta 

os mesmos problemas de trânsito encontrados em outros centros urbanos do país. Entretanto, 

no trato com a matéria em questão, também o Código de Posturas do Município é quase 

silente. O referido Código foi instituído pela Lei nº 371, de 4 de novembro de 1992, contendo 

apenas dois dispositivos que mencionam a tração animal: o inciso I do artigo 297 e o inciso I 

do artigo 314. Este último, sim, visando à proteção do animal. 

E não há muito mais que dizer do Estado em termos de respeito pelo animal de 

tração. Praticamente tudo que gira em torno do tema nas leis do Tocantins tem como 

finalidade um valor econômico. Não se tem nem mesmo um viés social nas ações públicas ou 

privadas. Resta ao Ministério Público e a alguma sociedade protetora dos animais uma 

atuação mais enérgica e mais decisiva para que a realidade se altere. 

 

10.5.2 A legislação do Estado do Pará  

 

O Pará é outro Estado brasileiro de leis quase silenciosas com relação ao tema 

proteção animal no âmbito da Assembleia Legislativa. Nesse caso, já é de se esperar que a 

pesquisa, por mais minuciosa que seja, revelará pouca coisa em termos de atenção ao animal 
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de trabalho. Um dos fatores responsáveis por esse status é a dependência da sociedade por 

esse tipo de tração. A realidade, dessa forma, comprova que muitas crueldades são, ali, 

praticadas contra o animal, uma vez que é impossível desenvolver a prática sem cometer tais 

crimes. O próprio uso desse tipo de transporte já configura crueldade: a escravização. 

Em outro giro, também a Lei Federal que cuida do trânsito (CTB) nas cidades 

brasileiras, por consequência, está sendo descumprida naquele Estado. O que reforça tal ideia 

são as muitas informações de que as vias públicas dos municípios do Pará passam por 

distúrbios, em decorrência dos grandes congestionamentos. Comprovou-se, por exemplo, que 

os transtornos no trânsito de Belém, capital do Estado, são provocados principalmente pelo 

grande número de veículos de tração animal. 

Até se pode notar, no âmbito municipal, alguma norma em vigor sobre tração animal. 

Entretanto, o cenário em termos de cumprimento da lei é desanimador. Uma das provas do 

descaso do Poder Público local é a luta constante do Ministério Público do Estado. Em 

Belém, por exemplo, foi necessária a intervenção do Parquet, para forçar o cumprimento das 

normas instituídas naquela capital acerca da proteção dos animais. Há que se destacar, 

também, a luta de algumas pessoas da sociedade e de entidades não governamentais.  

Em 2003, foi editada a Lei nº 8.163, que tratou da situação do animal de trabalho na 

cidade de Belém. A nova legislação surgiu depois de uma série de regulamentações 

frustradas, dentre essas a edição da Lei nº 8.168, de 4 de outubro de 2002. O Parquet 

estadual, recentemente, expediu Representação à Companhia de Transporte do Município de 

Belém (CTbel) e à Prefeitura de Belém, determinando um prazo para que a questão fosse 

resolvida
93

. Infelizmente, não há informações sobre o desenlace da questão, mas há provas de 

que o problema continua por lá. 

É importante frisar que alguns Municípios do Estado do Pará possuem uma 

legislação regulando a atividade, nunca a proibindo. E, como já destacado, algumas 

Organizações não governamentais e Associações do gênero têm somado muitos esforços para 

garantir a proteção da fauna estadual. Quanto aos trabalhadores que sobrevivem do tipo 

ultrapassado de transporte, esses continuam insensíveis ao sofrimento dos animais e praticam 

os maiores absurdos contra eles. 
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10.5.3 A legislação do Estado do Amapá 

 
 

Esse Estado parece estar ainda mais distante da realidade dos Estados mais ao Sul do 

Brasil, em termos da proteção de sua fauna, incluindo o animal de tração. É de se crer que o 

mesmo esteja acontecendo com a flora, já que esses recursos ainda são considerados, por 

muita gente, como ilimitados. Como já destacado, parece que esse sentimento predomina na 

maior parte da região em análise, dada a exuberância de recursos nos dois reinos. 

Uma grande extensão do Estado do Amapá (ou “lugar da chuva”) vive imersa em 

suas lendas, a preservar costumes antiquíssimos. A sociedade, aí, não tem a maior parte das 

benesses dos habitantes do Sudeste e Sul, principalmente no que tange aos meios de 

comunicação e de transporte. Em lugares de pouco ou nenhum desenvolvimento escolar, 

parece até ser uma contradição exigir o cumprimento de uma norma jurídica em defesa do 

animal de tração. Para muitos habitantes, chega a ser uma conduta bestial.  

Entretanto, há pontos mais desenvolvidos em termos de normatividade. Na Capital 

Macapá, por exemplo, já existem algumas ruas cujo trânsito de veículo de tração animal está 

proibido. Ocorre que a prática passa despercebida, muitas vezes, em decorrência da falta de 

fiscalização, dos costumes e da tradição do lugar. Nesse caso, os defensores do bem-estar 

físico e psíquico do animal de tração se tornam mais raros; ao mesmo tempo em que o 

Ministério Público passa a ter mais trabalho para fazer cumprir a Lei Federal reguladora do 

trânsito nas cidades.    

 

10.5.4 A legislação do Estado de Roraima 

 

Em Roraima, a condição do animal de trabalho é a mesma do Estado do Amapá. Ao 

se deparar com essas realidades, o estudioso precisa ser resistente em seu propósito para 

assegurar a tese que defende. O referido Estado vive uma situação muito distante daquela 

encontrada nas Unidades Federativas mais povoadas do país. Em termos de atividade 

legiferante, a defesa do animal de trabalho parece soar como preocupação irrisória para 

muitos municípios daquele Estado. 

Pouca coisa se pode dizer da legislação protetiva do animal de tração em Roraima. 

As poucas normas ficam por conta de alguns dispositivos espalhados pelo Código de Postura 
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do Município de Boa Vista, a Lei nº 0018, de 21 de agosto de 1974
94

. Então o caso volta a 

depender da atuação de organizações não governamentais e de associações protetoras dos 

animais. E, nesse caso, é possível perceber que, no Estado, há diversas pessoas que 

desenvolvem um trabalho muito positivo em defesa de animais abandonados nos centros 

urbanos, o que já representa grande esperança. 

Na capital de Roraima, pode-se encontrar a atuação de grupos e partidos políticos 

que lutam contra algumas ações do Poder Público local. Essas iniciativas visam combater o 

abandono de animais nas ruas e seu consequente extermínio. Exemplo marcante foi a luta 

contra a rudimentar forma de descarte de animais sem dono, prática conhecida como 

“carrocinha”. Essas ações podem e devem, também, buscar proteção para o animal de 

trabalho em todo o Estado. 

Como se pode notar, à primeira vista, a conscientização da sociedade roraimense 

para a necessidade de proteção do animal de tração passa ao longe. Muita coisa precisa ser 

feita pelos órgãos federais, pelo Ministério Público e por Associações em defesa da vida 

animal. Se a atuação dessas instituições fizer nascer uma legislação preocupada com o tema 

em apreço, melhor ainda; mas, contrariamente ao que pensa a maioria das pessoas, como já se 

asseverou acima, a lei não é o elemento mais essencial para a proteção que se busca aqui.  

 

 10.5.5 A legislação do Estado do Amazonas 

 

O Estado do Amazonas já possui um histórico mais promissor em termos de leis em 

defesa do animal em análise. A capital Manaus, no final da década de 1960, publicou a Lei nº 

988, de 17 de novembro de 1967. Essa norma é um verdadeiro achado em termos de proteção 

dos animais, notadamente os domésticos. Em seu artigo 110, o Instituto Jurídico contém 

preceitos espetaculares, que deveriam ter sido copiados e postos em prática no restante da 

Região Norte. Se isso estivesse acontecendo, mesmo não erradicando a prática, pelo menos, o 

sofrimento do animal de tração seria menor
95

. 

A realidade legislativa de Manaus está mesmo muito à frente dos outros Estados do 

Norte, com relação ao tema em lume. Além da lei já citada, o Decreto n° 9.494, de 03 de 

março de 2008, que regulamenta a Lei 1.119, de 31 de dezembro de 2007, também trata do 
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tema “tração animal”, numa evidente preocupação com o assunto. Outros instrumentos 

jurídicos se referem ao veículo de tração animal, mesmo sem ter como objeto de discussão o 

fim da prática. 

Pode-se notar, assim, que o trabalho para a erradicação do uso da tração animal nos 

centros urbanos brasileiros tem, no Município de Manaus, especificamente, um ponto de 

referência na Região Norte. Nesse caso, a legislação da capital amazonense pode ser o 

solavanco necessário para muitos defensores da causa faunística. Resta saber se a sociedade 

entenderá o propósito. 

 

10.5.6 A legislação do Estado do Acre 

 

Sobre o Acre, nada se pode dizer com relação ao tema em discussão. A pesquisa não 

revela nenhuma norma jurídica acerca do animal de trabalho. É claro que não se pode afirmar 

que falte no Estado alguma legislação reguladora do trânsito de suas cidades, ou que por lá 

não se cumpre a Lei Federal (CTB). Mas se percebe que não existe naquela unidade 

federativa uma preocupação dos seus poderes constituídos com o bem-estar do animal de 

trabalho em suas vias urbanas. 

A realidade mostra que muito se tem de fazer no Acre para que o animal de trabalho 

seja protegido do jugo humano. Nesse ponto, apela-se, mais uma vez, para os poderes da 

União que, usando de sua competência legislativa, edite a lei proibitiva que o caso reclama. 

Em outro prisma, sociedades defensoras de animais devem ser criadas e, seguindo os 

exemplos já comentados acima, seja convocado o Ministério Público. 

Mas algumas atitudes fazem, mesmo, a diferença. Do interior do Estado do Acre, 

vem um dos exemplos mais dignos de aplausos. No mês de junho de 2014, a estudante 

Sthefany Alencar Leite, de 25 anos, do Município de Feijó, divulgou, em uma rede social, 

imagens chocantes de bois sendo tratados com crueldade em público. Os animais, por não 

suportarem o pesa da carga que conduziam, caíram extenuados, entregues aos açoites de 

trabalhadores do desumano meio de transporte. O pior é que muitos desses trabalhadores são 

menores de idade. O Ministério Público, agora, tem o dever de investigar o caso
96

. 
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10.5.7 A legislação do Estado de Rondônia 
 

 

Também o Estado de Rondônia é motivo de esperança para os defensores do animal 

de tração. Nesse sentido, é interessante tecer um comentário sobre a iniciativa do Deputado 

Estadual Lebrão José Clemente (PTN/RO). O Deputado Lebrão é autor de um Projeto que 

visa aplicar a lei como instrumento da liberdade e de proibição de excessos, delimitação e 

restrição de direitos com relação à cavalgada que já é tradicional no Estado.  

A mencionada proposta de lei dispõe sobre o desfile de cavalgada, evento cultural já 

muito conhecido no país, como bem de natureza imaterial que integra o patrimônio cultural 

rondoniense. A proposição prevê o itinerário do desfile, de modo que seja garantido o bem-

estar das pessoas e dos animais durante o desfile
97

. É de se observar que, embora a iniciativa 

se trate de uma festa cultural, não deixa de acenar favoravelmente à mudança.   

Quanto à legislação de competência municipal, alguma coisa se pode destacar. Na 

capital Porto Velho, encontram-se algumas leis que mencionam o veículo de tração animal, 

mesmo não se tratando de uma norma protetiva para o ente irracional. É o caso da Lei nº 

1.430, de 06 de junho de 2001, que dispõe sobre o registro e licenciamento dos veículos de 

propulsão humana, tração animal e ciclomotores
98

. A mesma realidade se encontra na Lei 

1.684, de 24 de agosto de 2006, que altera a redação de dispositivos do texto jurídico anterior, 

dispondo sobre a mesma natureza e objeto
99

. 

Outro bom exemplo nesse sentido é o Município de Urupá, que editou, em 2007, a 

Lei 333
100

, disciplinando as normas de tráfego de veículos de tração animal em suas vias 

urbanas. A referida lei, em seu parágrafo 3º, traz norma bastante animadora. O dispositivo 

proíbe, no trabalho de deslocamento de cargas, a utilização de animais feridos, doentes, 

fêmeas prenhes e animais debilitados. 
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10.6 A legislação dos Estados da Região Centro-Oeste sobre o tema 

 

O Centro-Oeste brasileiro é uma das regiões mais desenvolvidas economicamente, 

juntamente com as Regiões Sudeste e Sul. Importa destacar que essa parte do país é um 

grande vergel de belezas e recursos naturais. Aí se encontra o maior alagadiço do Planeta, 

uma área lindíssima, uma flora exuberante e uma fauna riquíssima em quantidade de 

indivíduos e de espécies. Mas a região não se destaca apenas pelas suas belezas naturais, 

como seus rios, florestas e seu pantanal, o Centro-Oeste é palco de uma agropecuária forte e 

de uma tecnologia de ponta. O Brasil tem, em sua parte central, um celeiro invejável. 

Politicamente, a Região se divide nos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul 

e Goiás, além do Distrito Federal. Ressalta-se que essa região do Brasil se desenvolveu muito 

nas últimas décadas. Atualmente, nem parece aquele destino desconhecido e cheio de agouros 

dos tempos dos candangos. O cenário dessa região do Brasil, hoje, apresenta extensas 

lavouras de soja, milho e hortaliças. Concentra-se, aí, um número sempre crescente de granjas 

e de propriedades territoriais infindáveis, onde, na maior parte do ano, pasta um rebanho 

bovino bem nutrido e saudável. 

No campo legislativo, o Centro-Oeste brasileiro é também bastante atualizado. Os 

três estados possuem Assembleias Legislativas que influenciam o resto do país. Seus 

Municípios, com algumas exceções — é claro — também editam preceitos jurídicos coerentes 

com a realidade. Encontram-se, aí, adeptos de todas as manifestações artísticas e culturais, 

além de grandes personalidades ligadas aos destinos do país. É nesse palco que, para finalizar 

o painel proposto no início do presente capítulo, o tema “tração animal” será discutido. 

 

10.6.1 A legislação do Estado do Mato Grosso  

 

Esse Estado já se encontra no estágio inicial da busca pelo fim da tração animal. 

Além de possuir legislação estadual acerca da matéria, nos últimos tempos, começou a 

aparecer uma infinidade de projetos de lei inerentes ao tema. Um bom exemplo disso é a 

proposição de nº 679/11, que visava instituir o Programa para Redução Gradativa do Número 

de Veículos de Tração Animal (VTA) no Estado. Infelizmente, houve rejeição da proposta, 

mas o surgimento do projeto acena para uma nova realidade em termos de proteção do animal 

de trabalho. 

Quanto à legislação já existente no Mato Grosso, cita-se a Lei nº 6.006, de 10 de 

junho de 1992. Impende frisar que esse diploma jurídico está, ainda, muito longe de atender 



147 

 

aos ideais do presente trabalho, uma vez que se trata de uma lei criada para disciplinar a 

prática da tração animal no Estado. Todavia, o tempo e a influência dos outros Estados podem 

alterar o teor dessa legislação tradicional e elevar o Mato Grosso ao patamar dos Estados já 

mais à frente em termos da erradicação da atividade. 

A esperança de que se fala está consubstanciada em legislações municipais como a 

Lei 988, publicada pelo prefeito de Manaus, em 17 de novembro do longínquo ano de 1967. 

Essa lei possui um artigo 110 que é uma novidade para a época em que foi criado
101

. 

Atualmente, na Câmara Municipal de Manaus, passaram a tramitar alguns projetos de lei cujo 

teor evolui para a maior proteção do animal de serviço, numa clara adesão ao novo modelo. 

 

10.6.1 A legislação do Estado do Mato Grosso do Sul 

 

Mato Grosso do Sul é também um dos estados brasileiros em que a sociedade vem-se 

mostrando favorável a uma legislação mais protetiva do animal de trabalho. Nos últimos 

tempos, têm ocorrido protestos em alguns municípios do Estado, em busca de normas mais 

benéficas no trato com o tema. É o caso de um abaixo-assinado criado nos últimos dias. O 

documento luta contra a Lei Complementar 232, de 9 de maio de 2014, que traz de volta a 

circulação de carroças nas vias públicas da capital Campo Grande.  Ao final do movimento, a 

reivindicação será entregue ao Ministério Público, na esperança de que o Parquet abrace a 

questão. A bela iniciativa conta com pessoas sensíveis à causa animal, como é o caso de 

Maria Ângela Mirault
102

.  

Para os participantes do movimento, o uso de tração animal “trata-se de um 

retrocesso, uma verdadeira afronta aos que lutam em favor do bem-estar dos animais”. Ainda 

na visão dos idealizadores do ato público, é preciso “abolir essa prática e criar condições 

dignas de trabalho para as pessoas que tiram sustendo da carroça, porém com outro tipo de 

veículo que não abuse do bem-estar animal”. É essa a visão que deve prosperar em um país 

que se orgulha de possuir uma sociedade culta, pacífica e alegre por natureza. 

Ainda quanto à legislação local no Estado, é mesmo preciso destacar o avanço 

daquela capital. Recentemente foi editada a Lei Complementar nº 231, de 9 de maio de 2014. 

Essa lei modifica o artigo 68 do Código Sanitário Municipal, a Lei Complementar nº 148, de 
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23 de dezembro de 2009. Pela nova legislação, o antigo dispositivo passa a proibir a 

permanência, a manutenção e o trânsito de animais nas vias públicas ou locais de livre acesso 

ao público, salvo aqueles utilizados em veículos de tração animal mediante normas e 

regulação do Município. 

A norma que se tornou motivo do protesto, a Lei Complementar nº 232, também de 9 

de maio de 2014, dispõe sobre a atividade dos carroceiros e circulação de veículos de tração 

animal, montado ou não, em vias públicas do Município de Campo Grande. Essa lei, mesmo 

sendo causa de protesto por não erradicar a prática, veda a circulação de veículos de tração 

animal em algumas circunstâncias, como descrito em seu artigo 8º. Além disso, o artigo 9º 

impõe uma série de condições para que o animal seja considerado apto para o trabalho. 

É interessante perceber o valor da sociedade em causas desse tipo. O abaixo-assinado 

referido acima pede exatamente a revogação dessa lei, por ela trazer de volta o que a 

legislação anterior proibiu. É por isso que se deve enobrecer a sociedade sul-mato-grossense, 

porque há Estados brasileiros que, sequer, tem uma legislação inerente ao tema. Todo o Brasil 

precisa conhecer essas iniciativas.    

 

10.6.1 A legislação do Estado de Goiás 

 

Em Goiás, também se pode perceber a preocupação de alguns políticos pela causa 

animal. Tramita na Assembleia Legislativa do Estado uma série de projetos de lei acerca da 

vida faunística. Dentre essas proposições estão as de nº 1.546/11 e 4.408/11, ambas de autoria 

do Deputado Estadual Mauro Rubem. A segunda proposição, inclusive, é bastante pertinente à 

causa aqui defendida. O projeto dispõe sobre a proteção dos animais domésticos e 

domesticados do Estado, estabelecendo normas para a defesa e preservação de todos eles. 

A matéria veiculada no referido projeto de lei traz uma série de proibições quanto ao 

trato com os animais relacionados. Tais vedações dizem respeito a agressões, condições 

insalubres de vida, trabalhos excessivos, enclausuramento, exercícios excessivos, entre outros. 

A vida moderna depende dessas ideias grandiosas. É por meio de iniciativas do gênero que a 

sociedade se torna mais humana. 

É preciso destacar, ainda, no Estado de Goiás, a presença de algumas entidades 

defensoras da causa animal em pleno funcionamento. Refere-se a entidades como a 

Associação Pela Redução Populacional e Abandono de Animais (ARPA) que, por meio de um 

trabalho incansável, busca justiça e respeito aos animais. Como se disse acima, a luta pela 

alforria do animal de tração depende muito do esforço dessas associações. 
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Entretanto, não obstante o esforço de entidades como a mencionada, é bom frisar que 

não se tem notícia de uma legislação tendente a abolir a prática da tração animal no Estado de 

Goiás. Considerando-se as normas editadas pela capital Goiânia, por exemplo, a lei 8.323, de 

25 de maio de 2005, a situação é bastante desanimadora. Essa lei se encontra extremamente 

defasada para a atualidade, ao dispor sobre o reconhecimento da atividade de carroceiro e 

apenas disciplinar a circulação de veículos de tração animal nas vias públicas do Município. 

Mais uma vez, é imperioso fazer referência às iniciativas populares. Em Goiânia, 

outro abaixo-assinado está sendo divulgado nas redes sociais
103

. O texto contido no 

documento alerta para a realidade que vive a capital do Estado. A nota afirma que 

“atualmente, a cidade de Goiânia tem mais de um milhão de veículos registrados, mas mesmo 

assim, ainda é comum ver carroças circulando pelas ruas e avenidas”. 

O pior é que, como fica claro na manifestação em comento, a crueldade se faz da 

mesma forma em todos os lugares em que a prática é admitida. Os animais de trabalho nunca 

são bem tratados, não comem e não descansam na hora certa. Eles estão quase sempre 

desidratados e sofrem com o excesso da carga que transportam. Essas são justificativas que se 

ouvem, por todo o país, em protestos que defendem o fim da tração animal. 

   

10.7 A legislação do Distrito Federal sobre o tema  

 

O Distrito Federal é cenário que causa orgulho ao Brasil em termos de beleza e 

pujança. O ponto de referência desse ente federativo para todo o mundo é Brasília, a Capital 

Federal. A arquitetura da Grande Cidade encanta pela sua modernidade e pelo seu jeito 

sempre artístico de cortar o horizonte do centro do país. O cenário é um dos melhores 

exemplos da força desta nação. 

No entanto, aquela unidade territorial não mostra o avanço esperado em termos de 

proteção do animal de trabalho. Suas normas de competência distrital e municipal com 

relação ao animal de tração não se encontram em coerência com a modernidade de sua 

atmosfera. O descaso também se rivaliza com a maior parte das capitais da América do Sul. 

Essa tese pode ser confirmada pela Lei nº 1.553, de 15 de julho de 1997, que dispõe sobre o 

trânsito de veículos de tração animal nas vias públicas urbanas e nas faixas de domínio de 

suas rodovias. Quando o mais sensato seria proibir a prática. 
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Quase dez anos depois, essa legislação poderia ter-se modernizado com o Decreto 

27.122, de 28 de agosto de 2006. Mas não foi o que aconteceu, a norma regulamentadora 

apenas confirmou a vetusta lei. É claro que a crítica aqui feita ao Distrito Federal não diz 

respeito ao teor da lei em si; praticamente em todo o país a norma relativa à regulamentação 

do tipo de transporte tem o mesmo teor. O que é censurável é a postura da capital brasileira 

frente a uma atividade tão ultrapassada, quando outras capitais federais já aboliram 

completamente a prática; como é o caso de Bogotá, capital da Colômbia
104

. Nesse país, a 

tração animal está totalmente proibida. 

Há uma série de normas em vigência no Distrito Federal que tratam do tema aqui 

abordado, porém, nenhuma delas se encontra dentro do que se poderia esperar de um país que 

defende tanto a dignidade da pessoa humana. Dentre os referidos textos legislativos, citam-se 

as leis nº 41/89; 549/93; 1.298/96; 1.492/97; 1.828/98 e 2.095/98. Mas Brasília é uma prova 

de que essa realidade precisa mudar, que não há mais espaço para o veículo de tração animal 

no país. Crueldades desse tipo fragilizam os propósitos deste povo, sobretudo, na luta pela 

defesa dos direitos humanos. 

A esperança, outra vez, fica depositada em entidades de defesa dos animais; como é 

o caso da Associação Protetora dos Animais do DF (ProAnima). Em 18 de abril de 2007, essa 

Associação ofereceu Representação à Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e 

do Patrimônio Cultural do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, em 

defesa dos animais de tração utilizados no Distrito Federal
105

. Uma atitude que deve se repetir 

pelo Brasil afora, a sociedade esclarecida não pode ser conivente com a prática esdrúxula que 

escraviza criaturas inocentes e tão dóceis.      

 

10.8 O advento da grande mudança 

 

Que o Brasil é um país de contrastes, não há como discutir. Que as grandes lutas em 

prol das boas ideias atraem fortes inimigos é até redundante afirmar. Entretanto, impende 

destacar que a luta empreendida na presente pesquisa ganha um forte alento com as 

descobertas feitas neste capítulo. O Brasil, um continente à parte, precisa responder a uma 
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série de perguntas; muitas delas dizem respeito à obrigatoriedade de cuidar bem dos seus 

animais. 

Em decorrência das especificidades do país, não há que se esperar unanimidade. 

Existem pontos deste imenso território que se encontram tão mal servidos de transporte que a 

população não tem escolha. Há lugares em que esse é o único meio de deslocamento de 

crianças para chegar à escola. São regiões inteiras esquecidas pelo progresso da maioria das 

capitais. Nessas áreas, a sociedade é atingida por inaceitáveis desigualdades e não há 

perspectivas de melhorias. 

Em tais regiões, o uso da tração animal é apenas mais uma das atrocidades que ali 

acontecem. São absurdos que parecem igualar os viventes participantes daquelas misérias 

sociais. Então, a norma jurídica deve ser evocada não apenas para evitar abusos, maus-tratos e 

todos os tipos de maldades cometidos contra os animais de tração, mas também para dar o 

mínimo de dignidade a essa gente.  

Isso quer dizer que a prática não pode ser permitida nem mesmo nas colônias e 

vilarejos. As comunidades desfavorecidas precisam recorrer aos Poderes Públicos, para que 

opções mais dignas de transporte lhes sejam colocadas à disposição. A alforria do animal de 

trabalho é sinal das conquistas de todos. Todo o povo brasileiro deve repudiar essa prática 

atroz contra o animal. Até as aglomerações mais humildes precisam entrar na luta. Porque 

essa postura ratifica, no ser humano, a dignidade e o merecimento à positivação de direitos. 

Por fim, não custa repetir que a lei, sozinha, jamais poderá exterminar o uso da 

tração animal. A espécie antrópica, com sua natureza dominadora, sempre vai querer levar 

vantagem em tudo. Este é o momento das “Grandes Almas”, dos “Zumbis” e dos “Nabucos”. 

As Organizações não Governamentais, o Ministério Público e as Sociedades Protetoras dos 

Animais sempre serão o matiz da Bandeira do Brasil. Quando essas forças se unirem, será o 

advento da grande mudança. 
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11 A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA PELO FIM DA TRAÇÃO ANIMAL 

 

 

Como já mencionado no início, quase nada se tem de doutrina, no país, em socorro 

do animal de serviço. Os poucos autores que tentaram caminhar por essa trilha fizeram isso de 

forma bastante tímida, praticamente adotando os mesmos conceitos e preconceitos 

sustentados pela sociedade tradicional. Mas é preciso ressaltar que a matéria é ainda muito 

nova dentro do emaranhado de normas que compõem o Direito Ambiental. Parece até que a 

preocupação com o animal doméstico, em geral, só passa a ser mais efetiva com o advento do 

terceiro milênio. Coincidentemente, esse é, também, o tempo dos primeiros solavancos 

advindos de novas ciências, bem como da descoberta de novas terapias para alguns males da 

existência humana.   

Mesmo assim, o que se vê de maior relevo na doutrina inerente a essa área são 

algumas técnicas de aproveitamento de animais de estimação. O animal de trabalho parece 

muito longe de ser um desses. Importa observar, ainda, que, em praticamente todos os casos, a 

atenção ao animal não representa um sentimento a seu favor, mas uma forma de tirar melhor 

proveito dele, ou de evitar que ele atrapalhe. Inclusive, cada vez mais se recrudesce a quizília 

em torno da utilização de animais, domésticos ou não, em pesquisas científicas. Nesse caso, 

quanto à doutrina, têm-se muito mais protestos contra a vivessecção do que obras publicadas 

tratando do assunto. A não ser na área da medicina. 

Com relação à tração animal especificamente, o silêncio é ainda maior. O tema só se 

torna mais recorrente em publicações históricas, para retratar o passado do Brasil nos tempos 

das tropas e nos transportes de boiadas. Como já frisado, nada se tem de apelo em prol do seu 

bem-estar. A própria legislação relativa ao tema está extremamente defasada. Como se pode 

notar no capítulo anterior, para se saber a atenção que cada Estado-Membro brasileiro dá ao 

tema, a tarefa se torna extremamente exaustiva. O que fica mais patente é a distância entre o 

texto legal e sua aplicação em todo o território nacional. E, salvo algumas exceções, pouca 

coisa se difere de um Estado para outro. 

Como se verifica, não é fácil encontrar uma obra com o objeto da presente análise. O 

que se vê, pelo menos por enquanto, são ligeiros comentários; no máximo, um capítulo, 

dentro de um trabalho com finalidades diversas. O mundo inteiro ainda está muito carente de 

livros cujo escopo seja a liberdade do animal de tração. Mas há esperanças: provavelmente, 

em um futuro bem próximo essa lacuna estará preenchida, tal é a quantidade de estudiosos 

que se interessam pelo tema. Uma esperança já lançada em linhas anteriores. 
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Percebe-se, também, que, até hoje, a humanidade ainda se debate entre as duas 

principais teorias que reverberam entre o Ser Racional e os animais não humanos. Para a 

maior parte da população mundial, o homem ainda é um ser superior às outras espécies, por se 

originar, diretamente, de Deus; e à Sua imagem. Esse é um conceito difícil de mudar. 

Entretanto, as novas ciências, aliadas ao avanço galopante da tecnologia, têm colocado a 

descoberto muitas características comuns entre a espécie humana e os animais irracionais. 

Parece que, hodiernamente, a doutrina tem-se voltado mais para o pensamento darwiniano, 

inclusive, por informações não apreciadas pelo grande autor. 

No caso das condutas cruéis praticadas pelo homem contra os animais não humanos, 

alguma coisa vem mudando no país. Nesse sentido, já se faz remansosa a jurisprudência dos 

tribunais brasileiros, no sentido de considerar a supremacia do direito ao Meio Ambiente 

ecologicamente equilibrado sobre o direito de propriedade, por exemplo. Isso quer dizer que 

ninguém pode praticar maus-tratos contra um animal doméstico só porque se diz dono dele. 

Esse pensamento vem influenciando decisivamente os legisladores. 

Como se verificou acima, as cidades brasileiras que proibiram o tráfego de veículos 

de tração animal em suas vias públicas só o fizeram com o fim de dinamizar o trânsito. As 

antigas leis que tratam do tema “animal de tração”, em sua maioria, só se preocuparam em 

regulamentar a atividade. Alguns dispositivos, maquiados de boas intenções, determinam o 

cuidado e a proteção do animal, mas não impõem ao Poder Público o dever de estabelecer 

uma fiscalização rigorosa, punindo as condutas desumanas. 

Muita coisa ainda precisa ser feita. O fim da tração animal só será efetivado com a 

participação da sociedade, com o trabalho de uma doutrina competente e com o atuar de 

Magistrados mais humanos. Essas ações combinadas terão o poder de erradicar o tão cruel e 

secular modelo de transporte. Com o interesse de confirmar essas premissas, convém analisar, 

isoladamente, como estão, hoje, no Brasil, a doutrina e a jurisprudência.  

 

11.1 A doutrina da atualidade acerca do tema 

 

É evidente que as polêmicas e os entrechoques daquelas duas teorias nunca tiveram 

fim. E nem se sabe se um dia terão. Mas o tratamento humano aos animais parece mesmo ter 

ganhado maior importância na contemporaneidade. A partir da segunda metade do século XX, 

autores renomados causaram importantes impactos na relação entre o homem e os outros 

animais, como é o caso do australiano Peter Singer, já mencionado acima. Na visão desse 
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autor, os seres humanos devem observar o princípio da igual consideração dos interesses em 

suas relações com as demais espécies
106

. 

Em termos de doutrina, não há como adentrar o universo das relações humanas com 

os animais não humanos sem estar munido das lições de Singer. Esse filósofo australiano já 

publicou mais de trinta obras; dentre essas, destacam-se o já citado livro “Libertação animal”, 

publicado originalmente em 1975, e Ética Prática, lançado pela primeira vez em 1979. Essas 

duas obras devem ser o ponto de partida de qualquer estudioso da matéria
107

. Praticamente 

toda a doutrina contemporânea no trato com os animais não humanos está influenciada pelas 

ideias de Singer. 

Mas, especificamente sobre a erradicação da tração animal, ainda há uma grande 

lacuna. Todavia, conforme também já verificado em linhas anteriores, nos últimos tempos, 

vem surgindo um grande número de pesquisadores do tema e jovens autores passaram a tratar 

a matéria com enorme competência e um amor quase incondicional. Jane Justina Maschio
108

, 

em seu brilhante trabalho, dá um matiz extremamente humanitário às relações entre o homem 

e os viventes irracionais. Tagore Trajano de Almeida Silva, em “Animais em juízo”, obra de 

destacável relevo, procura defender bravamente o direito dos animais
109

. Destaque todo 

especial deve ser dado, ainda, a Heron José de Santana Gordilho
110

, verdadeira autoridade no 

assunto. Seu livro “Abolicionismo Animal” propõe um diálogo sério e comprometido em 

favor de toda a fauna.  

Impende esclarecer que os nomes aqui citados estão representando uma enorme lista 

de jovens pensadores que defendem, em suas obras, o bem-estar da vida animal. A sociedade 

atual precisa saber que há muita gente voltada para a matéria. Interessante salientar, também, 

que, tácita ou expressamente, toda essa gama de estudiosos, magistrados e escritores, 

concorda que as ações atrozes e desumanas contra os seres irracionais têm de ser repudiadas. 

Ocorre que, para que isso aconteça, até a ciência do Direito precisa evoluir-se em direção a 

um novo paradigma. 
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 Informações extraídas do livro “Libertação animal”, publicado originalmente em 1975. 
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 Informações disponíveis em: http://wwwfilosofianomundo.blogspot.com.br/2010/11/peter-singer.html 

(Acesso em 04 de jun. 2014). 
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 Os animais. Direitos deles e ética para com eles. http://jus.com.br/revista/autor/jane-justina-maschio, pesquisa feita 

em 12/09/2012. 
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 Direito animal e hermenêutica jurídica da mudança: animais como novos sujeitos de direito. Fonte: 

http://www.abolicionismoanimal.org.br/artigos/hermeneutica.pdf  
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 Informações colhidas do livro “Abolicionismo Animal”, edição 2009. 

http://jus.com.br/revista/autor/jane-justina-maschio
http://www.abolicionismoanimal.org.br/artigos/hermeneutica.pdf
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Pensando nesse sentido, não é difícil perceber que a tração animal no Brasil está com 

os dias contados. A cada dia que passa, mais a doutrina se interessa pelo tema. O que ainda 

não está definido é uma justificativa para a luta. Muito se fala no “direito dos animais”, na 

isonomia que deve existir entre os seres vivos. Fervilham na mente moderna até incertezas 

sobre o potencial de consciência e sensibilidade dos animais não humanos. Já se nota o 

orgulho do chamado “homem médio” após uma atitude benfazeja em defesa da preservação 

de um recurso natural, ou em socorro de um vivente. 

 

11.2 A Jurisprudência dos tribunais brasileiros 

 

No campo jurisprudencial, a sorte dos animais nunca foi melhor que nos dias atuais. 

Até bem pouco tempo, a interpretação dos nossos aplicadores do Direito estava atrelada a um 

pensamento arcaico. Para se ter uma ideia desse atuar jurisdicional, o crime de dano
111

, tipo 

descrito no artigo 163 do Código Penal, preponderava sobre a contravenção penal 

denominada “crueldade contra animais”, matéria disciplinada no artigo 64 da Lei das 

Contravenções Penais, Decreto Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, ainda em vigor
112

. 

Ultimamente, porém, as decisões judiciais vêm apresentando importantes mudanças. 

O STF, definindo o que significam as expressões “maus-tratos” e “crueldades” em animais, 

descritas na Constituição e na Lei 9.605/98, encheu de esperanças os defensores dos animais 

domésticos. Hoje, a tendência dos tribunais é, inclusive, adotar a prevalência do direito 

metaindividual ao ambiente ecologicamente equilibrado em face do interesse privado ao 

direito de propriedade do animal fustigado. Isso está muito claro nas decisões acerca do tema. 

A postura das cortes brasileiras evolui no sentido de garantir aos animais bem-estar 

físico e psíquico. É importante destacar, nesse sentido, que pensar diferente seria discrepante 

com o que se entende como ético e razoável. Além do mais, qualquer argumento contrário ao 

novo pensamento soa como estapafúrdio e defasado para a contemporaneidade em termos 

ambientalistas. É claro que ainda não se tem um posicionamento específico no que tange ao 

animal de tração; mas é notório, também, que a discriminação desse animal torna ilógica e 
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 (Código Penal) Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Pena - detenção, de um a seis meses, 

ou multa. (...) 

 
112

( Decreto Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941) Art. 64. Tratar animal com crueldade ou submetê-lo a 

trabalho excessivo: Pena – prisão simples, de dez dias a um mês, ou multa, de cem a quinhentos mil réis. § 1º Na 

mesma pena incorre aquele que, embora para fins didáticos ou científicos, realiza em lugar público ou exposto ao 

publico, experiência dolorosa ou cruel em animal vivo. § 2º Aplica-se a pena com aumento de metade, se o 

animal é submetido a trabalho excessivo ou tratado com crueldade, em exibição ou espetáculo público.  
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inexequível uma decisão no universo faunístico. Em sendo assim, toda a proteção buscada nas 

decisões dos tribunais brasileiros deve estender-se a qualquer animal, dentro de cada 

peculiaridade. E esse é, de fato, o entendimento já remansoso. 

Como argumento comprobatório dessa posição, apresenta-se, a seguir, um esboço de 

como caminha, no Brasil, a jurisprudência acerca do tema. Interessa frisar que as decisões 

foram selecionadas aleatoriamente, com uma pesquisa dirigida por palavras-chaves diversas. 

Pretende-se mostrar apenas a forma como a matéria tem sido tratada nos últimos anos, o que 

possibilita boas expectativas aos defensores dos animais de tração ou do fim dessa prática no 

país. Dessa forma, tratar-se-á da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), dos Tribunais Regionais Federais (TRFs) e, por fim, dos 

Tribunais Estaduais (TJs). 

 

11.2.1 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal  

 

Para Patrick de Araújo Ayala (2012, p. 437), a jurisprudência do STF já se encontra 

consolidada no sentido de entender como inconstitucional qualquer prática que cause 

sofrimento aos animais. Aquela Corte já se posicionou contrariamente a alguns casos 

espalhados pelo país. Eventos culturais, normas jurídicas, festas populares, invenções que 

defendem ou incluem a prática da crueldade contra animais, foram considerados práticas 

inadequadas ao mandamento constitucional vigente. Essa posição já alcançou um grau 

bastante elevado de desenvolvimento em defesa da fauna, o que inclui, também, os animais 

domésticos. 

Entretanto, não obstante a posição da jurisprudência, o Brasil ainda carece de uma 

visão social mais protetiva de todos os elementos formadores do Meio Ambiente, como já 

esmiuçado acima. E, desse contexto, o animal de trabalho não pode ser rechaçado. Até mesmo 

em algumas decisões superiores, ainda há um forte resquício dos antigos julgados, aqueles 

tendentes a priorizar o direito à propriedade frente ao bem ambiental. Parece mais importante 

garantir, primeiro, o ressarcimento de um dano causado ao proprietário do animal, antes de 

discutir o equilíbrio ecológico propalado pela Constituição da República. É exatamente nesse 

caso que se vislumbra a mudança. 

O tribunal Supremo do país, em seus mais recentes julgados acerca da proteção do 

animal, tem-se valido da norma constitucional disposta no inciso VII do parágrafo 1º do art. 

225. Até então, o mandamento jurídico descrito no artigo 64, do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de 

outubro de 1941, a Lei das Contravenções Penais — ambos os dispositivos já mencionados — 
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era o norte das prolações judiciais. Preliminarmente, é interessante ressaltar que, nas decisões 

em que é reclamado o cumprimento da norma do artigo 32, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 

de 1998, aí está intrínseco o perfil constitucional, uma vez que a Lei dos Crimes Ambientais 

regulamenta o preceito da Carta Política. 

Vislumbra-se, então, na Corte Constitucional brasileira, principalmente nas últimas 

décadas, uma mudança considerável. Essa direção tem sido seguida, na maior parte das vezes, 

pelas decisões judiciárias de todo o país. A título de exemplo, relembram-se, aqui, as decisões 

do STF relativas às brigas de rinhas de galos e de canários em várias partes do país, à 

tradicional festa popular do Estado de Santa Catarina, às questões dos rodeios do Estado de 

São Paulo, dentre outros casos já enfrentados por aquele Tribunal Supremo. O julgado 

selecionado a seguir ilustra bem esse posicionamento: 

 

COSTUME - MANIFESTAÇÃO CULTURAL - ESTÍMULO - RAZOABILIDADE 

- PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA - ANIMAIS - CRUELDADE. A 

obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, 

incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da 

observância da norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, no que 

veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Procedimento 

discrepante da norma constitucional denominado "farra do boi". (STF - RE: 153531 

SC, Relator: FRANCISCO REZEK, Data de Julgamento: 03/06/1997, Segunda 

Turma, Data de Publicação: DJ 13-03-1998 PP-00013 EMENT VOL-01902-02 PP-

00388) 
 

É importante asseverar que, não obstante tratar-se de um tema específico, a decisão 

acima é completamente aplicável a qualquer animal de trabalho. O contrário seria voltar aos 

tempos iluministas para considerar esse animal uma máquina a serviço do homem, o que 

também estaria contrariando o novo mandamento constitucional. Importa entender que, 

quando a ementa do acórdão menciona o termo “animais”, como destinatários da proteção 

contra a crueldade, não está querendo restringir o alcance da decisão apenas às reses 

perseguidas, violentadas e abatidas cruelmente no evento catarinense denominado “Farra do 

boi”. Ou é isso, ou todo o teor da decisão ficaria eivado de nulidade, já que adotaria um 

referencial axiológico entre as espécies utilizadas pelo homem.  

 

11.2.2 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

 

Essa Corte Superior de Justiça também já teve a oportunidade de julgar alguns casos 

relacionados à crueldade e aos maus-tratos praticados contra animais. Desnecessário se faz, 

nessa discussão, que as questões apreciadas digam respeito tão somente aos animais de 
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trabalho. Como já foi abordado acima, não tem sentido qualquer segregação nesse campo, a 

não ser uma discriminação positiva, para atender a uma igualdade material. Em sendo assim, 

quando a norma legal e a jurisprudência proíbem a crueldade contra animais, também aí está 

contemplando o animal de trabalho. 

Nesse caso, é ininteligível qualquer defesa ao mundo faunístico, amparada em 

desigualdades e anomalias jurídicas. Não é racional, por exemplo, proteger animais silvestres 

à custa do sacrifício de animais domésticos. Também é estapafúrdio lutar apenas contra a 

crueldade praticada contra cães e gatos, sem incluir, na consideração, o animal de carga, por 

exemplo. Essa também parece ser a posição defendida na Corte em análise. Apenas a título de 

ilustração, aprecia-se, aqui, um caso enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ressalta-se 

que muitos outros conflitos ambientais já passaram por esse Tribunal e, principalmente nos 

últimos tempos, o Meio Ambiente tem saído vencedor.  

A questão aqui selecionada veio à tona quando o Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais ajuizou uma Ação Civil Pública (ACP) em face do Município de Belo 

Horizonte, cujo objeto era o extermínio de cães e gatos vadios, prática comum na capital 

mineira. A atividade era desenvolvida sob a alegação de que os animais representavam um 

alto risco de disseminação de doenças como a leishmaniose visceral canina e a raiva. Assim, 

alegando não dispor de recursos públicos necessários para adotar as medidas pretendidas pela 

Sociedade Mineira Protetora dos Animais, como a vacinação, a vermifugação e a esterilização 

dos cães e gatos vadios, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) passou a utilizar a câmara 

de gás para sacrificar os animais. 

Vencido na prolação primeva, o Ministério Público interpôs o Recurso de Apelação, 

tendo o Tribunal Estadual reformado parcialmente a decisão monocrática. Vale destacar 

negativamente, no trabalho da Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais o 

teor do lamentável voto do Relator do Acórdão. Chega a causar espanto a forma como o 

Desembargador Caetano Levi Lopes, voto vencido, enfrentou a questão. Para o Magistrado, 

os animais torturados na câmara de gás pelo CCZ tinham mesmo que ser tratados como res 

derelictae
113

, podendo o Poder Público municipal decidir livremente sobre o destino deles. 

O caso continuou em júdice, com a interposição de Embargos Infringentes pelo 

Município de Belo Horizonte, já que, como se verificou acima, a decisão da Corte Mineira 

não foi unânime. Entre as teses defendidas pela parte recorrente, estava a discricionariedade 

daquele Poder Público que, amparado pela norma do artigo 1.263 do Código Civil 
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 Expressão latina que significa “coisas abandonadas”. 
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Brasileiro
114

, poderia exterminar os animais apreendidos e não reclamados no prazo de 48 

horas pelos respectivos donos. Tal argumento foi o mesmo defendido pelo desembargador 

divergente de que se tratou no parágrafo anterior. Os embargos foram desprovidos. 

Com a decisão do Tribunal de Justiça mineiro, a parte sucumbente interpôs o 

Recurso Especial, tendo como relator no Tribunal Superior o Ministro Humberto Martins. O 

Acórdão, fruto do julgamento, é uma verdadeira aula de humanidade para a jurisprudência do 

país
115

. Na presente apreciação, convém atrair duas análises muito bem estruturadas sobre o 

Acórdão do Superior Tribunal de Justiça: o já referido texto de Ayala (2012, p. 447) e o artigo 

de Nathalie Santos Caldeira Gomes (2010)
116

. 

Ayala aprecia o Acórdão do Superior Tribunal de Justiça adotando preceitos 

modernos em termos ambientais. Seu trabalho é uma importante reprimenda à postura do 

Município de Belo Horizonte, que dispunha da vida dos animais como se esses fossem coisas. 

O problema mais se agiganta, caso seja considerada a forma como eram sacrificados os 

animais, sob o rótulo da “eutanásia”. Mais interessante ainda é que o autor, ao avançar na 

sequência das instâncias, vai praticamente comemorando as vitórias conseguidas pelo Meio 

Ambiente: 

 

De forma distinta da orientação exposta pelo município, a 2ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça enfrentou diretamente o problema relacionado à definição do 

estatuto jurídico dos animais, tendo ao menos iniciado o seu desenvolvimento 

jurisprudencial. Nos termos do voto do ministro relator, Humberto Martins, o 

tribunal considerou que os animais, como cães e gatos, não são coisas, mas seres que 

possuem vida biológica, psicológica e afetiva (AYALA, 2010, p. 448).  

 

É imprescindível evocar, aqui, o voto do Ministro Humberto Martins, do Superior 

Tribunal de Justiça. O Magistrado, demonstrando cuidado extremo com a matéria, delineia o 

avançar do caso e os julgamentos que ele atraiu. Essa tarefa oferece, de forma límpida e 

segura, a posição assumida pelos tribunais brasileiros, acerca da matéria. Vale conferir alguns 

trechos do voto do ministro em questão: 
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 (Código Civil brasileiro de 2002) Art. 1.263. Quem se assenhorear de coisa sem dono para logo lhe adquire a 

propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. 
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 O trecho se refere ao Recurso Especial n. 1115916. Relator: Ministro Humberto Martins. Decisão publicada 

no Diário de Justiça da União. Brasília, 18 set. 2009, p. 358. 
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 “Ética e dignidade animal: uma abordagem da constituição brasileira, da lei de crimes contra a natureza e do 

decreto de proteção aos animais sob a ótica da declaração universal dos direitos dos animais” é um trabalho 

publicado nos Anais do XIX, Encontro Nacional do CONPEDI, realizado em Fortaleza-CE, nos dias 09, 10, 11 e 

12 de Junho de 2010. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3375.pdf> 

(Acesso em 13 jun. 2014). 
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Basta uma simples leitura dos acórdãos para se verificar que a decisão nos embargos 

infringentes não impôs um gravame maior ao recorrente, mas apenas esclareceu e 

exemplificou métodos pelos quais a obrigação poderia ser cumprida.Vejamos: 

 

Acórdão da apelação (fls.555/557): 

 

"Aliás, aquele mesmo ordenamento que autoriza o extermínio, do mesmo modo 

estabelece as hipóteses permissivas para o abate, especialmente ditando que o 

sacrifício de qualquer animal apreendido será realizado mediante aplicação 

endovenosa de medicamento que leva à morte rápida e sem sofrimento para o 

animal. 

 

Portanto, ilegal, descabido, cruel e até inverossímil o ato editado pela Pasta de Saúde 

Municipal – Portaria nº 025/03 – que determinou que todos os animais que se 

enquadrem como de 'origem desconhecida' sejam apreendidos e abatidos no Centro 

de Controle de Zooonoses.  

(...)  

Somente em parte – mas relevante – merece reforma a decisão, pelo que, curvando-

me com redobrada vênia do respeitável ponto de vista do douto Relator, DOU 

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para assegurar que nas hipóteses em 

que a eliminação dos animais seja necessária, de acordo com decisão fundada em 

laudo veterinário, seja então a medida adotada com prévia e regular sedação." 

  

Acórdão dos embargos infringentes (fls. 648): 

 

"No que tange à forma de se abater os animais apreendidos – por utilização de gás 

asfixiante -, entendo que tal hipótese configura maus-tratos, como elencado no art. 

3º, 'b', da Declaração Universal dos Direitos dos Animais e no art. 38 da Lei 

9.605/98. Destarte, deve ser utilizado outro expediente para se sacrificar os cães e 

gatos vadios, como a injeção letal, dentre outros que não causarem dor ou 

sofrimento aos animais nos instante da morte." 

 

O comando proferido pelo Tribunal de origem, nos dois acórdãos, é bastante claro: 

deve o município, quando necessário, promover o sacrifício dos animais por meios 

não cruéis, o que afasta, desde logo, o método que vinha sendo utilizado no abate 

por gás asfixiante. 

 

 

Com o mesmo cuidado, Nathalie Santos Caldeira Gomes, no artigo já referido, 

aprecia a questão. Para a autora, “A jurisprudência do STJ sobre o extermínio de animais no 

Município de Belo Horizonte é inovadora, relevante, e pode ser utilizada pelos juristas 

brasileiros como instrumento para a modificação da realidade de outros municípios”. O 

trabalho de Nathalie confirma o teor das discussões travadas por um grande número de jovens 

pesquisadores, sejam acadêmicos ou estudiosos autônomos.  

É bastante animadora a tentativa de convencimento utilizada por Nathalie, uma força 

persuasiva muito utilizada em vários trabalhos escritos em todo o Brasil, ultimamente, acerca 

do tema. Esses trabalhos vêm dos lugares mais recônditos do país e, em sua maioria, estão 

publicados nos meios eletrônicos. A luta pela proteção de toda a fauna brasileira é uma 

bandeira hasteada diuturnamente por pesquisadores inteligentes e abnegados. É, deveras, 

bastante sensato o argumento de Nathalie sobre o Acórdão do STJ: 
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Embora ainda não sejam considerados como sujeitos de direito pela legislação 

brasileira, os animais também não podem ser classificados como simples coisas. A 

eles não se aplica o disposto no art. 1263 do CC, e tampouco pode o poder público 

dar a eles o fim que lhe convier sem observar os limites legais dos seus poderes, que 

não podem jamais serem elasticizados para alcançarem o ato ilícito da crueldade, 

dos maus-tratos ou do extermínio desnecessário de animais (GOMES, 2010, p. 653, 

transcrição literal). 

 

Decisões como essas vêm identificando o povo brasileiro como uma sociedade 

preocupada com os destinos da vida na Terra, mesmo ainda dominada pelos ranços do velho 

paradigma. Essa gente alegre e festeira é, também, bastante sensível à causa dos animais. 

Neste país, há provas insofismáveis de que a crueldade, consubstanciada na exploração e na 

tortura dos seres irracionais, deve ser considerada uma afronta aos direitos humanos.  

Nesse sentido, é notório que já se tornou antiquado o tratamento cruel a que os 

animais estão sujeitos na convivência com o homem. Em geral, aqui não se contesta que a 

humanidade precisa mudar rapidamente a forma de tratar a natureza. Observa-se que, no seio 

da sociedade brasileira, gesta-se o pensamento de que os animais não humanos não podem 

continuar sendo usados ao bel-prazer do homem, que se faz dono ou gestor supremo das 

outras espécies. 

 

11.2.3 A jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais 

 

O presente item, ainda que de forma superficial, apreciará a posição dominante na 

jurisprudência dos tribunais regionais federais, acerca da proteção dos animais em geral. Tal 

sondagem se justifica no interesse em saber se a posição do STF e do STJ está sendo adotada 

pelos tribunais inferiores. Interessante é que a pesquisa, nesse sentido, não deixa nenhuma 

dúvida: as cortes regionais se encontram afinadas com a jurisprudência dos tribunais 

superiores com relação ao tema “crueldade contra animais”. 

   Um dos grandes exemplos é o Tribunal Regional da 3ª Região, que possui farta 

jurisprudência ligada à defesa do mundo faunístico. Aquela corte já enfrentou o tema por 

diversas vezes, principalmente no que diz respeito aos rodeios realizados em alguns 

municípios do Estado de São Paulo. É imperioso ressaltar que o assunto, nos últimos tempos, 

vem gerando muitas discussões na seara jurídica. O contexto econômico é elemento tão forte 

nessas festas tradicionais que motivou até a edição de normas disciplinadoras da prática no 

país. Esse ranço pode ser notado em algumas decisões do Tribunal Regional da 3ª Região, 

notadamente no trato dos rodeios da cidade de Barretos. 
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Em razão desse apelo econômico, não se questionará, aqui, o julgado que analisa tal 

questão, o mesmo ocorrendo com o confronto entre a defesa da cultura popular e o tratamento 

dedicado aos animais. O que mais interessa é a visão dos julgadores a respeito do valor das 

espécies não humanas para o equilíbrio do Meio Ambiente e para a continuidade da vida na 

Terra. Também não interessa para o momento a discussão em torno de problemas que, 

indiretamente, são afetados pela presença do animal de tração, como é o caso das regras de 

trânsito nos centros urbanos. Esses casos são comuns em todo o território brasileiro. 

Nunca é demais reforçar que o respeito pelo animal, por seu valor intrínseco, é um 

sentimento novo. E, por mais que existam associações e pessoas ligadas à proteção da fauna, a 

postura ainda causa espanto a muita gente. Esse sentimento é bastante comum nas decisões 

analisadas, porque os humanos parecem rejeitar a ideia de que haja outro animal merecedor de 

toda a deferência até então só dedicada à espécie antrópica. Provavelmente, grande parte das 

pessoas em todo o mundo continuará considerando, por muito tempo, que o homem é um ser 

superior a todos os outros animais.  

No entanto, como já ficou claro acima, a contemporaneidade vem remodelando essa 

forma de pensar. Nota-se, como já destacado, que não é incomum a referência ao tema 

“direito dos animais”, não importando as discussões que a nomenclatura atrai. É nessa nova 

linguagem que se quer apreciar a jurisprudência dos tribunais regionais.  

Ilustrativamente, seleciona-se, a seguir, um acórdão do Tribunal Regional Federal da 

4ª Região, é de causar regozijo o trecho negritado: 

 

ANIMAIS DE CIRCO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE 

OPÇÕES DO LEGISLADOR QUANTO AO TRATO E MANTENÇA DE 

ANIMAIS. PROIBIÇÃO DE QUALQUER FORMA DE MAUS TRATOS A 

QUALQUER ANIMAL. ILEGÍTIMA INADEQUAÇÃO DAS AÇÕES 

PÚBLICAS. A análise do sistema jurídico e a evolução da compreensão 

científica para o trato da fauna em geral, permitem concluir pela vedação de 

qualquer mau trato aos animais, não importando se são silvestres, exóticos ou 

domésticos. Por maus tratos não se entende apenas a imposição de ferimentos, 

crueldades, afrontas físicas, ao arrancar de garras, cerrilhar de dentes ou 

enjaular em cubículos. Maus tratos é sinônimo de tratamento inadequado do 

animal, segundo as necessidades específicas de cada espécie. "A condenação dos 

atos cruéis não possui origem na necessidade de equilibrio ambiental, mas sim no 

reconhecimento de que são dotados de estrutura orgânica que lhes permite sofrer e 

sentir dor".(STJ, Resp 1.115.916, Rel. Ministro Humberto Martins) Evoluída a 

sociedade, cientifica e juridicamente, o tratamento dos animais deve ser conciliado 

com os avanços dessa compreensão, de modo a impor aos proprietário a adequação 

do sistema de guarda para respeito, o tanto quanto possível, das necessidades do 

animal. A propriedade do animal não enseja direito adquirido a mantê-lo 

inadequadamente, o que impõe a obrigação de se assegurar na custódia de animais 

circenses, ao menos, as mesmas condições exigíveis do chamados mantenedores de 

animais silvestres, mediante licenciamento, conforme atualmente previsto na IN 

169/2008.Na ausência de recursos autárquicos e adequação da conduta pelos 

responsáveis, deve o órgão ambiental, contemporaneamente, dar ampla publicidade 
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à sua atuação, convocando e oportunizando a sociedade civil auxiliar em um 

problema que deve, necessariamente, caminhar para uma solução. (TRF-4 - AC: 

9929 PR 2006.70.00.009929-0, Relator: Relator, Data de Julgamento: 21/10/2009, 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 03/11/2009)
117

 Grifou-se. 

  

É, de fato, muito interessante a decisão selecionada acima. Um dos seus pontos mais 

espetaculares é a afirmação de que o novo tratamento dedicado aos animais não se deve à 

necessidade de equilíbrio ambiental. A nova postura está ligada ao fato de que o animal é um 

organismo dotado de estrutura orgânica capaz de sentir algumas reações próprias da espécie 

humana, dentre elas, a dor. 

Com relação ao animal de trabalho, novamente há de se destacar a inovação trazida 

pela decisão do Tribunal Federal da 4ª Região. Está lançado expressamente no acórdão que a 

vedação dos maus-tratos aos animais não discrimina nenhuma espécie: a proteção é para todo 

e qualquer animal, “não importando se são silvestres, exóticos ou domésticos”. Esse 

sentimento vem-se multiplicando por Câmaras e Turmas de todo o país. Tudo faz crer que 

uma norma federal extintiva da escravidão do animal de trabalho está próxima. Sinceramente, 

é o que se espera. 

 

11.2.4 A jurisprudência dos Tribunais Estaduais 

 

A nova postura é muito percebida, também, nos julgamentos dos tribunais estaduais. 

Mesmo em uma pesquisa rápida, identifica-se a posição assumida pelos julgadores em 

praticamente todas as decisões dos Tribunais de Justiça acerca da proteção dos animais. Há 

uma série de bons exemplos nas cortes de Minas, de São Paulo, de Pernambuco e de tantos 

outros Estados brasileiros. Neste item, apresenta-se a postura adotada pelo Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul, uma das cortes estaduais de justiça mais avançadas no trato 

com a matéria ambiental no país.  

Importa salientar, no entanto, que nem a escolha do tribunal, nem dos julgados 

seguiu um critério específico. A tendência é que se unifiquem as posições dessas cortes de 

justiça, adequando-as à postura dos tribunais superiores. Quanto às decisões selecionadas, 

muitas outras poderiam ter sido escolhidas, tanto no mesmo TJRS quanto em outros tribunais 

estaduais. Todavia, um acórdão que trata exatamente da matéria objeto da pesquisa pode ter 

se tornado a motivação da escolha do tribunal sul-rio-grandense.  

                                                           
117

 Jurisprudência recolhida do site do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em 

<http://www.mprs.mp.br/ambiente/jurisprudencia/id4024.htm> (Acesso em 17 jun. 2014). 
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Foram escolhidos dois acórdãos: a primeira decisão serve de elemento 

comprobatório da obrigatoriedade estatal na proteção da fauna; o segundo julgamento é um 

caso de crueldade contra um animal de tração ocorrido na cidade de Passo Fundo-RS. Esse 

acórdão é a grande aula da sociedade, um exemplo a ser seguido. É interessante chamar a 

atenção para o poder/dever reservado ao Ente Público, no combate aos maus-tratos e à 

crueldade contra os animais. O acórdão a seguir esclarece qualquer dúvida a esse respeito:  

 

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VEDAÇÃO DO USO 

VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. 

DEVER DE COIBIR AS PRÁTICAS QUE SUBMETAM OS ANIMAIS À 

CRUELDADE. PROTEÇÃO INSUIFICIENTE DO PODER PÚBLICO 

MUNICIPAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A vedação constitucional - prevista 

no art. 225, § 1º, VII, da CF/88 - das práticas que submetam os animais a 

sofrimento e crueldade, decorre da dimensão objetiva do direito fundamental 

ao meio ambiente e traduz-se em um típico dever de proteção do Estado em 

matéria ambiental. É pois, tarefa (ou fim) estatal zelar pelo bem-estar animal e 

combater, em todas as esferas, as práticas que causem sofrimento aos animais. 

2. Contudo, na hipótese, não está configurada hipótese de omissão ou mesmo de 

proteção insuficiente do Poder Público Municipal no trato da questão. A Lei 

Municipal n. 10.531/08, em seu art. 3º, estabeleceu prazo de 8 anos para que seja 

proibida em definitivo a circulação de VTAs e VTHs no trânsito do Município de 

Porto Alegre. 3. Referida Lei Municipal teve sua constitucionalidade reconhecida 

por esta Corte, no julgamento da ADI 70030187793, ocorrido em 05/10/2009. 4. Em 

face de uma realidade de absoluta desigualdade no cenário social brasileiro, em que 

muitas das mazelas do atual modelo de desenvolvimento econômico recaem 

diretamente sobre parcelas menos favorecidas da população, não se pode 

desconsiderar que a utilização de animais de grande porte, notadamente cavalos, na 

tração de carroças, no perímetro urbano de Porto Alegre, é prática já associada à 

subsistência de inúmeros indivíduos. 5. Não pode ser olvidado também que o prazo 

final para retirada dos VTAs de circulação em Porto Alegre é agosto de 2016, 

quando então se poderá exigir de modo contundente que o Poder Público cumpra 

com o disposto na legislação municipal. 6. Por certo os abusos contra os animais 

devem ser individualmente coibidos enquanto os grupos sociais se adaptam aos 

programas de redução de VTAs estabelecidos pela Lei Municipal e pelo 

Decreto regulamentador. Também a responsabilidade solidária das autoridades 

competentes que deixem de dar cumprimento às obrigações estabelecidas, deve 

ser observada. Contudo, tais questões refogem ao objeto da presente ação civil 

pública, podendo ser objeto de ação específica. 7. Solução ancorada em uma 

visão integrada e interdependente dos direitos fundamentais sociais e de 

proteção do ambiente, aqui compreendida a vedação de maus tratos aos 

animais. PREQUESTIONAMENTO. Inexiste obrigatoriedade de enfrentamento 

direto quanto a todos os dispositivos legais invocados pelo recorrente, bastando a 

solução da controvérsia trazida à baila. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70051651115, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, 

Julgado em 30/04/2014)
118

 G. N. 
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Como se pode perceber, não há dúvida de que a obrigação de coibir as práticas cruéis 

contra os animais deve partir do Estado. Importa destacar, porém, que essa atuação estatal 

requer uma postura ativa da sociedade. O próprio dispositivo da Constituição Federal, que 

estabelece o equilíbrio ambiental como um direito difuso, determina isso
119

. O problema é 

como a “coletividade” pode intervir na missão. Nesse sentido, o próximo capítulo propõe uma 

forma de atuação social, invocando, inclusive, a intervenção do Direito Penal.  

É bem verdade que essa não é uma posição dominante na doutrina pesquisada. 

Grande parte das obras que tratam da matéria defende a intervenção mínima, ou mesmo a não 

intervenção do Direito Penal na defesa do Meio Ambiente. Os estudiosos que adotam tal 

posicionamento preferem que as questões ambientais fiquem a cargo de outros ramos do 

Direito, com uma propensão maior ao Direito Administrativo. O capítulo seguinte terá a tarefa 

de comprovar a imprescindibilidade da inclusão do Direito Penal na defesa dos recursos 

naturais, o que inclui o animal de trabalho. 

Quanto à segunda decisão escolhida na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, pode-se afirmar que é o grande achado da presente pesquisa. Trata-se do 

Acórdão nº 70045473923, decisão proferida em 14 de dezembro de 2011, tendo como Relator 

o Magistrado Tasso Caubi Soares Delabary. Convém observar que muita coisa mudou a partir 

da decisão. Nos quase três anos que sucederam o acórdão em análise a postura dos tribunais 

brasileiros evoluiu muito no sentido de dar maior proteção à natureza, principalmente no que 

diz respeito à defesa da integridade física e psíquica dos animais. O Acórdão é o seguinte: 

 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS 

E MATERIAIS. PODER PÚBLICO. APREENSÃO DE EQUINO DE 

PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA. ANIMAL UTILIZADO PARA TRAÇÃO 

DE CARROÇA. MAUS TRATOS DEMONSTRADOS. EXERCÍCIO REGULAR 

DO PODER DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 

Evidenciado pelo conjunto probatório dos autos que a égua de propriedade da parte 

autora estava a sofrer maus tratos, a apreensão do animal pela Administração 

Pública decorre do exercício regular do poder de polícia, não havendo se falar em 

dever de indenizar. Proteção constitucional do meio ambiente, sendo vedadas 

expressamente práticas que submetam animais à crueldade. Prevalencia do 

direito metaindividual ao ambiente ecologicamente sustentável em face do 

interesse privado ao direito de propriedade do animal fustigado. Lições 

doutrinárias. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Sentença de improcedência 

mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045473923, Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 

14/12/2011) G. N. 
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A decisão acima trata do caso do carroceiro Claudimir Antonio Machado, que teve 

“sua” égua apreendida pelo Município de Passo Fundo, no Estado do Rio Grande do Sul, sob 

a alegação de que o animal estava sofrendo maus-tratos. A questão envolve uma das mais 

brilhantes atuações da sociedade. Vendo o animal, naquele estado lastimável, a ser espancado, 

alguém chamou a polícia, que compareceu ao local e apreendeu o equino. Ao fim de um 

procedimento judiciário, o carroceiro foi a parte sucumbente na primeira instância.  

Restou demonstrado que a égua, completamente extenuada, não conseguiu continuar 

se locomovendo, a tracionar carga incompatível com sua compleição física. E, não obstante 

tal estado, o condutor espancou impiedosamente o animal por repetidas vezes, fazendo-o 

tombar, inane, ao jugo do açoite. A conduta feriu tanto o preceito disposto no artigo 64 da  Lei 

das Contravenções Penais quanto o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, ambos diplomas 

já citados acima. A cena desmoralizante chocou aqueles que passavam pelo local, motivando 

a ação do Poder Público.  

Em sede de apelação, o recorrente pretendeu indenização por danos materiais e morais 

contra o Município sul-rio-grandense. Segundo o apelante, o animal, de nome “Pretinha”, 

empacou na rua, atrapalhando o trânsito. Na justificativa do apelante, sua atitude foi em 

decorrência das reclamações dos demais usuários da via pública. O carroceiro, como se pode 

notar, não levou em conta o estresse provocado ao pobre animal pelo grande movimento do 

referido centro urbano, nem o desconforto causado pelo peso da carga transportada. O cenário 

é o mais comum nas cidades em que a prática desse transporte é permitida. O animal, quase 

sempre desnutrido e extenuado, é submetido a uma intensa poluição sonora, provocada pelos 

gritos do condutor e das pessoas próximas, por frenagens e buzinas dos veículos. Além disso, 

há o peso, quase sempre exagerado, que ele carrega. 

Mas, em decisão magistral, o Desembargador Tasso Caubi Soares Delabary, relator 

do acórdão, negou provimento ao apelo. O argumento usado para motivar a referida decisão 

foi que a medida adotada pela municipalidade visou defender a integridade física do equino e 

que se deu em estrito cumprimento de um dever legal. Para o Magistrado, o Município agiu 

no exercício regular do Poder de Polícia, não havendo que se falar em indenizar.  

Como se pode comprovar na apreciação, a exegese jurídica houve por bem 

considerar a prevalência do direito metaindividual ao ambiente ecologicamente sustentável, 

em face do interesse privado ao direito de propriedade do animal fustigado. Com 

argumentação robusta e plausível, o eminente jurista confirmou a sentença de primeiro grau 

proferida pela juíza Dra. Débora Sevik. A prolação primeva ainda havia condenado o apelante 
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ao pagamento dos ônus sucumbenciais, medida que ficou suspensa em virtude de o litigante 

estar sob o amparo da gratuidade judiciária. 

O Brasil deve adotar essa lição. Em tempos de tão intenso desenvolvimento humano, 

é preciso repudiar atitudes que subjuguem um animal a trabalhos pesados e a tratamentos 

cruéis. Não se está mais no tempo em que, por falta de máquina adequada, a tração animal 

prevaleceu no campo dos transportes, tanto de cargas quanto de pessoas. Também naquelas 

épocas difíceis, o animal sofria absurdos; mas havia a justificativa de que não se dispunha de 

outros meios para realizar o serviço. Então, mesmo condenando a perversidade que se 

cometeu a equinos, bovinos e muares, é preciso considerar que o passado necessitou da força 

bruta para alavancar o progresso. 

Entretanto, está visto que o ser humano, em sua sanha de domínio sobre a Terra, 

sempre atribuiu a si o rótulo de “superior” às outras espécies. Em decorrência de tal 

autodenominação, esse ser considera que todos os outros seres só existem para lhe servir. Tal 

postura o leva a tratar um animal doméstico simplesmente como “coisa”, um bem do seu 

patrimônio. Animal, para um grande número de pessoas, é vida destituída de senso de 

liberdade, incapaz de se guiar pela percepção; inclusive, desprovida do sentimento da dor. 

Comportamentos como esses só amesquinham a índole humana, tornando o indivíduo 

racional um bruto inadequado àquilo a que se acostumou chamar de civilidade. O agente 

dessas atrocidades relega seu perfil de merecedor de direitos.  

É evidente que retirar o animal de carga dos centros urbanos não significa somente 

atender aos apelos de naturalistas e demais defensores da fauna doméstica ou domesticada. A 

atitude visa reconhecer a importância da força de verdadeiros trabalhadores que, ao lado do 

homem, construiu a história do progresso das diversas civilizações. E agora que o engenho 

humano criou inúmeras formas de tração, é tempo de aposentar esses companheiros de 

jornada milenar. Aceitar um animal, quase sempre em estado lastimável, participando do 

trânsito das cidades é ir contra as leis da natureza.  

É imperioso destacar, por fim, que não se trata apenas dos maus-tratos em termos 

físicos; o estresse proporcionado pelas aglomerações, como descrito acima, é, talvez, o 

elemento mais nocivo para esse tipo de animal. O homem contemporâneo, que busca garantir 

e até dilatar o rol dos seus Direitos Fundamentais, não pode esquecer sua dignidade, sua 

nobreza de ser pensante, seu altruísmo. Todo indivíduo humano deve assumir a 

responsabilidade pelo bem-estar dos seres irracionais, sejam eles silvestres, domésticos ou 

domesticados. E o equilíbrio do “meio ambiente”, alçado a bem de uso comum do povo pela 

Constituição brasileira, deve superar o direito à propriedade, um bem de caráter privado. 
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A partir do conhecimento da posição adotada pela jurisprudência do país acerca do 

tema em questão, passa a não fazer sentido a edição de leis contrárias a esse pensamento. 

Também a atuação político-jurídica da sociedade precisa estar afinada com essa posição. As 

assertivas se amparam nos mandamentos da própria Carta Política brasileira. E, como se pode 

notar, o respeito pelos animais ditos irracionais, antes de ser um reconhecimento de direitos a 

esses viventes, representa uma valorização da espécie humana, que passa a agir segundo os 

critérios estabelecidos pela racionalidade.   
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12 A INTERVENÇÃO DO DIREITO PENAL NO DIREITO AMBIENTAL  

 

 

Provavelmente o “homem médio” ainda não gostaria de mudar o paradigma em 

termos da aplicação do Direito Penal às condutas típicas praticadas no trato com a natureza. É 

muito mais cômodo concordar que esse direito que envolve a liberdade do indivíduo deve ser 

aplicado somente no último caso, “ultima ratio”, como se diz no jargão jurídico. É como se o 

Direito Penal só devesse ser chamado a atuar quando os outros ramos do direito não 

conseguissem solucionar o conflito de interesses. Esse pensamento é o que predomina hoje. 

Seria muito difícil para um criminalista inveterado aceitar a prisão de um homem só 

porque este espancou seu animal de serviço. Pelo quantum da pena aplicada ao caso, esta seria 

convertida em multa, ou em uma restrição a direitos, uma saída inventada pela Política 

Criminal. Se a pena infligida é mais branda, resolve-se o conflito pelo instituto da “transação 

penal”. Nesses casos, se o poder econômico do agressor permite o gasto, ele paga uma quantia 

estabelecida judicialmente e continua praticando a atrocidade. Se a situação econômica do 

agente não é privilegiada, ele passa por uma censura, ou por uma restrição de direitos 

adequada a seu perfil social. O certo é que, como a pena nunca fica muito acima do mínimo, o 

máximo que pode acontecer é a Suspensão Condicional do Processo (SUSPRO), com a 

substituição da pena privativa de liberdade por uma prestação de serviços à comunidade, por 

exemplo.  

Mas não há no contexto ora apresentado nenhum apelo ao protesto; como não há, 

também, nenhum interesse a que se altere o sistema penal do país. E, mesmo sabendo que esse 

sistema precisa melhorar muito, e com urgência, rejeita-se terminantemente, aqui, o fervor do 

fanático, o radicalismo do extremista, ou o sensacionalismo do entusiasta. O que se pede é 

mais respeito com aquilo que se chama de “dignidade humana”. Praticar atrocidades contra 

um animal doméstico, principalmente quando este está trabalhando, é uma aberração da 

natureza racional, uma conduta vil, que torna indigno do rótulo de “humano” qualquer que 

seja o agressor. A atitude nivela o agente ao bruto irrazoável. 

O grande desafio, nesse caso, é encontrar o exato grau valorativo entre o direito 

individual frente à afronta cometida contra um bem que é de todos. E, para se alcançar esse 

desiderato, algo ainda precisa ser feito. Será que a proteção ao equilíbrio ambiental, em todos 

os aspectos, deve mesmo ficar restrita às normas do Direito Privado? Teria o preceito 

constitucional alguma aplicabilidade, caso não houvesse, para o autor de um delito contra a 
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Natureza, o risco de aplicação do Direito Penal? E se os outros ramos do Direito não 

conseguirem solucionar os conflitos da seara ambiental?  

A resposta é dizer que se evoca, então, o Direito Penal. Tudo bem, isso é o que se 

entende como “intervenção mínima do Direito Penal”. Ocorre que, ao ser evocado, faz-se 

necessário que o sistema criminal venha completo, com todos os seus elementos de 

constrição. Do contrário, tornar-se-á, tão só, uma outra modalidade do Direito Comum. Um 

homem só deveria fazer jus à supremacia de sua liberdade quando agisse de forma sociável. 

Que a vontade individual seja acautelada, mas que sejam acautelados, também, os direitos dos 

outros componentes da sociedade, os direitos metajurídicos e transindividuais, dentre estes, o 

direito ao equilíbrio do Meio, seja ele biótico ou abiótico. 

Neste ponto, fica bastante clara a forma como se apresenta o cerne da questão aqui 

discutida. Invertem-se o papel e o ator principal: até então, a tímida luta pela proteção do 

animal doméstico teve como objeto o próprio animal. Nesse paradigma, surgiu, nos últimos 

tempos, uma série de inovações no arcabouço jurídico. Já existe, inclusive, a possibilidade de 

atribuir direitos a animais não humanos. Mas, predominantemente, o homem ainda associa a 

defesa a esse animal à piedade ou a seu valor econômico.  

Já o presente trabalho propõe a não violência contra o animal amparado pela ética e 

pela dignidade humanas. O grande referencial é o homem, ele continua sendo a única unidade 

racional do paradigma — porque ainda não se conhece outra —; mas, nesse caso, um homem 

sujeito a obrigações para alcançar tal status. Para ser receptáculo de direitos fundamentais ele 

precisa agir como humano: tanto ética, como racionalmente. 

 

12.1 O princípio da intervenção mínima do Direito Penal 

 

“O Direito Penal só deve preocupar-se com a proteção dos bens mais importantes e 

necessários à vida em sociedade.” Com essa frase, o doutrinador Rogério Grecco (2007, p. 

49) inicia o capítulo referente ao Princípio da Intervenção Mínima do Direito Penal, no 

volume I de sua obra “Curso de Direito Penal
120

”. Lastreado nessa assertiva, é comum falar-se 

em princípio da ultima ratio; e, inspirando-se na visão do sempre louvável Nelson Hungria, é 

também acertado considerar o Direito Penal como um “soldado de reserva”. Isso significa 

que, segundo esse entendimento, não há justificativa para a atuação do Direito Penal nas 
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 Rogério Grecco é um dos autores mais bem conceituados na seara do Direito Penal, no Brasil. Para ele, esse 

ramo do Direito não pode ser invocado para solucionar questões simples ou supérfluas da vida em sociedade. 
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situações em que os outros ramos do Direito conseguem resolver os conflitos de interesses. 

Nasce, então, com tal princípio, uma evidente limitação do poder punitivo do Estado. 

Mas, o que seriam os “bens mais importantes e necessários à vida em sociedade”? O 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado estaria no rol desses bens? De forma 

mais direta, seria necessária a intervenção do Direito Penal nos casos de desrespeito às 

normas de caráter ambiental? E, mais especificamente ainda, considerando-se o animal de 

tração apenas como um bem patrimonial, a crueldade praticada contra ele seria uma situação 

que reclamaria a aplicação do Direito Penal? 

Essas indagações não têm respostas muito fáceis de construir. Em primeiro lugar, 

porque não se pode ter uma lista fixa e completa de bens dessa natureza; em segundo, porque 

a apreciação axiológica de um bem depende de uma série de outros fatores, dentre esses, a 

própria época da valoração. Soma-se a isso, o fato de o princípio em tela possuir, em sua 

configuração, uma espécie de autopoiese, já que é ele próprio que define a natureza do bem 

que deve merecer a tutela penal. É importante apontar, ainda, que, quando um bem perde o 

status de “importante e necessário à vida em sociedade”, ocorre simultaneamente a isso o 

fenômeno da descriminalização. 

Nossa doutrina é pródiga em autores que defendem tal posicionamento. E, 

excetuando-se algumas abstrações, não é difícil concordar com o princípio. Todavia, até onde 

um bem continua desimportante e desnecessário à vida em sociedade? Ninguém sabe, ao 

certo, onde fica essa medida. Imagine-se um reincidente inveterado na prática de uma conduta 

não penalizada ou despenalizada pelo princípio em apreço. A título de exemplo, o que fazer 

com um indivíduo pobre e desempregado, que é multado várias vezes pela prática de uma 

mesma conduta não pertencente ao âmbito de atuação do Direito Penal, ou considerada por 

esse Direito uma insignificância? Na impossibilidade de quitar as multas, esse indivíduo 

continuaria isento de pena se, ainda assim, persistisse na prática? E quanto à insignificância, 

até quando ela se caracteriza como tal? A discussão atual é no sentido de não se poder 

empregar o indigitado princípio no trato com o Meio Ambiente. 

Está visto que não é algo fácil de decidir, há conflitos que não se resolvem sem a 

força da concretude do fato. Pior ainda, se nos casos de reincidência de condutas 

insignificantes ou não penalizadas, o Direito Penal puder ser chamado a intervir, o princípio 

da intervenção mínima acaba perdendo sentido. Porque, analogicamente ao caso de 

Siracusa
121

, haverá sempre uma espada sobre a cabeça do agente, como a dizer: Se você não 
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 Alusão ao termo “espada de Dâmocles”. 
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parar com a prática, mesmo sendo ela insignificante ou não criminalizada, o Direito Penal vai 

entrar em cena.  

Portanto, da mesma forma que não é coerente entregar qualquer conduta ao Direito 

Penal, também não é inteligente, a priori, afastá-lo de nenhuma delas. Um bom argumento 

para esse parecer é a norma constitucional relativa ao Ambiente. O “ter direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado” não significa “ter uma garantia”. Para viabilizar acesso 

justo a esse direito, ainda que o mesmo esteja consagrado constitucionalmente, há que se fazer 

muita coisa ainda. Qualquer coisa que se faça, direta ou indiretamente, o Direito Penal tem de 

estar presente, ainda que de forma potencial. 

 

12.2 A distância entre a norma jurídica e sua aplicação 

 

Como já se comprovou acima, observa-se que o problema ambiental brasileiro não é 

a falta de legislação. Qualquer pesquisa aos diplomas legislativos em vigor no país aponta 

uma imensa quantidade de normas protetivas do Meio Ambiente, algumas até sem muita 

aplicabilidade. Não custa relembrar que a verdadeira preocupação em proteger a Natureza não 

é muito velha. E, mesmo que, no passado, alguns ordenamentos jurídicos contivessem regras 

nesse sentido, sua aplicação sempre esteve distante da necessidade. 

No Brasil, somente a partir da Constituição de 1988, a matéria ganha fôlego. É claro 

que, mais uma vez, não se está dizendo que faltassem normas inerentes ao tema. Um 

emaranhado de preceitos legislativos, desde os tempos quinhentistas
122

, sempre conviveu com 

celeumas ligadas a interesses e lucros fáceis. O que se quer destacar é a notoriedade que, nos 

últimos tempos, tem-se dado ao tema. Parece que as mudanças climáticas, as alterações 

drásticas no bioma mundial, além das catástrofes constantes, incutem na mente humana uma 

espécie de mau agouro por uma iminente hecatombe
123

 natural. Tais fatores, aliados àqueles a 

que se acostumou assistir nos últimos tempos, forçaram os textos constitucionais a lançarem 

normas mais severas em seu âmago. O problema é que, em muitos casos, essas normas 

continuam nesse abismo profundo, sem a força da aplicabilidade. 

Ainda em se tratando de legislação brasileira, é incognoscível o número de diplomas 

em vigor. De forma muito clara, os artigos 23, 24, 30 e 225 da Constituição Federal 

determinam ser obrigação de todos os entes federativos o trato com o “Meio Ambiente”. O 
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 Ordenações Portuguesas e Carta Régia de 13 de março de 1797: legislação portuguesa. 
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 Sacrifício de muitas vítimas, mortandade, desastres violentíssimos que ceifam um número assombroso de 

vidas.  
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Texto Maior confere competência legislativa a esses entes para que, de forma harmônica, 

garantam o direito nele consagrado.  

Assim, é impossível fazer uma projeção da quantidade de normas ambientais 

vigentes no país. E, quando se analisa o que é e como se divide o “Meio Ambiente”, esse 

número se torna potencialmente muito maior. Num esboço rápido e sem o interesse da 

completude, poder-se-ia lembrar que “Meio Ambiente”, como quer a Constituição, compõe-se 

de elementos bióticos e abióticos. Os elementos bióticos estão divididos biologicamente em 

cinco reinos
124

, os abióticos são a terra, a água e o ar. Quem quer, pelo menos, vislumbrar o 

número de normas relativas ao tema em comento, deve considerar que para todos os reinos há 

motivos de proteção. Em alguns casos, essa proteção é específica a uma classe, uma espécie, 

ou, até mesmo, a indivíduos
125

. 

O expressivo número de normas que a estatística apontou acima apresenta a 

enormidade de mecanismos que a sociedade teria para evitar o dano ambiental, sob todos os 

aspectos. O funcionamento eficaz desses sistemas normativos justificaria tanto a não 

intervenção quanto a intervenção mínima do Direito Penal no Direito Ambiental. O problema 

é que toda a normatividade existente não funciona como deveria. O povo brasileiro, por 

exemplo, detentor de uma das maiores biodiversidades do Planeta, ainda não descobriu um 

jeito de lidar com as questões ambientais sem a imperatividade da norma penal. 

 

12.3 A intervenção mínima do Direito Penal em âmbito ambiental 

 

Se o estudioso voltar, hoje, ao processo de institucionalização dos Direitos Humanos, 

desde sua gênese mais elementar, certamente colocará, aí, o direito ao Meio Ambiente 

ecologicamente equilibrado. Não há dificuldade em se entender o porquê de tal afirmação: o 

direito em tela é base para todos os outros, inclusive para o direito à vida. A tese se baseia na 

certeza de que “direito a vida” não significa apenas um “manter-se vivo”, a ideia é que, além 

da existência física, haja vida com qualidade. 

Então, a garantia de todos os outros direitos fundamentais passa pelo equilíbrio 

ambiental, já que, sem ele, pode nem haver vida em um ecossistema; ou, mesmo havendo, não 

haverá qualidade desta. Esse é um ponto fundamental: sem vida ou sem qualidade de vida, 
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 Os cinco reinos: Metafita ou Plantae, Metazoa ou Animália, Monera, Protista e Fungi. 
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 Em alguns casos, o motivo de proteção recai sobre indivíduos (p. ex.): Iniciativas pioneiras do Ministério 

Público. Disponível em: <http://www.anda.jor.br/23/04/2012/iniciativas-pioneiras-do-ministerio-publico> 

(Acesso em 10 jul. 2014). 
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não se pode falar em “garantia de direitos”
126

. Como se pode ver, a “importância e 

necessidade”
127

 desse bem de natureza difusa é indiscutível, o que corrobora a ideia de que, 

assim como defende o doutrinador, o Direito Penal deve, sim, ser aplicado nessa esfera. O que 

se pode discutir é só a forma dessa aplicação.  

Em sendo assim, é preciso esclarecer que o princípio da Intervenção Mínima do 

Direito Penal na seara ambiental não pode ser entendido como uma fuga desse Direito dos 

embates relativos ao Meio Ambiente. O princípio possibilita a tentativa de proteção do 

referido bem pelos outros ramos do Direito; mas, caso esses não consigam fazer valer o 

mandamento da Constituição, esse papel caberá ao Direito Penal. 

Todavia, é extremamente necessário criminalizar, pelo menos, as condutas mais 

graves. Porque, caso isso não seja feito, outras normas entrarão em cena, v. g., a dos incisos II 

e XXXIX do art. 5º da Constituição Federal
128

. É vergonhoso ter de conviver com um agente 

inveterado na prática de ações danosas contra o meio ambiente, que simplesmente paga uma 

multa, ou cumpre outra sanção administrativa, voltando, em seguida, a cometer 

reiteradamente o mesmo ato. Isso é degradante em termos mundiais. 

É oportuno destacar, no entanto, que o maior sinistro causado pela impunidade na 

seara ambiental é o descrédito presente em todas as camadas sociais com relação ao sistema 

punitivo estatal. Nasce uma decepção acachapante em indivíduos e instituições não 

governamentais ligados ao preservacionismo ambiental, toda vez que se veem impotentes 

diante de uma conduta nociva não penalizada, ou da irreversibilidade de alguns danos. Isso 

produz o maior prejuízo para o enfrentamento do problema: o comodismo social. A má 

aplicação da lei ambiental, ou o não envolvimento do Direito Penal em defesa do meio 

ambiente estimula o abuso e, ao mesmo tempo, a inanição das pessoas bem-intencionadas. 

Entretanto, o descaso social pode elevar o problema a escalas inimagináveis. A 

apatia da sociedade quanto ao preservacionismo é, talvez, o primeiro grande empecilho para a 

própria aplicação do princípio da Intervenção Mínima do Direito Penal ao Direito Ambiental. 

Por se tratar de um bem de extremo valor e por pertencer a todos, o chamado “Meio 

Ambiente” parece ser algo de ninguém. A impressão é de que, por não haver um indivíduo 
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Está claro que até um direito post mortem pressupõe uma vida prévia, bem como uma representação 

processual de alguém vivo em defesa desse direito. 
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Remissão à frase de Rogério Grecco, transcrita acima: “O Direito Penal só deve preocupar-se com a proteção 

dos bens mais importantes e necessários à vida em sociedade”. G.N. 
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 Art. 5º, II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; art. 5º, 

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal; 
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físico para garantir o “direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, tal direito se 

torna um instituto de perfil virtual, um bem sem garantia de proteção.  

Essa postura se torna muito visível toda vez que um indivíduo atribui ao Estado o 

dever de preservação do Meio. Como a ação do Poder Público depende, muitas vezes, de um 

termômetro social, a situação acaba sendo relegada a planos muito distantes do que seria 

prioritário para a atividade estatal.  E, sem a penalização adequada às condutas antissociais 

ligadas ao assunto, indivíduos mal-intencionados se veem livres para cometer toda a sorte de 

ilícitos nessa seara. Este é o segundo e maior problema: a impunidade.  

Assim, fica claro que, apesar do número assombroso de normas jurídicas 

relacionadas ao Ambiente, o Direito Penal é o maior protetor desse bem de natureza difusa. 

Por isso, é necessário que as várias camadas sociais se informem dos seus direitos, mas que 

fiquem atentas, também, às suas obrigações; porque, se o referido bem é um direito de todos, 

de todos, também, é o dever de preservá-lo. 

 

12.4 Justificativa para a intervenção do Direito Penal na proteção do animal de tração  

 

Pelo estágio em que se encontra a proteção do equilíbrio ambiental como bem de 

natureza difusa, fica difícil construir uma aplicação dos Diretos Humanos às relações entre o 

homem e os animais domésticos, principalmente no que diz respeito ao animal de serviço. 

Alguns posicionamentos doutrinários de respeito, se mal interpretados, pioram ainda mais a 

polêmica, comprometendo uma possível sedimentação de um entendimento universal. É o 

caso do emérito doutrinador Luís Regis Prado (2012, p. 199), para quem a tutela jurídica 

desses animais não deveria ter natureza de delito, mas tão somente de contravenção penal ou 

de mero ilícito administrativo. 

Sem venia ao Mestre — pelo que se verá à frente —, poder-se-ia entender que o viés 

empregado por esse pensamento é totalmente antropocêntrico. Animal doméstico, nesse 

paradigma, parece deixar de merecer, inclusive, o mesmo tratamento que a lei dedica ao 

animal silvestre. O entendimento é de que, no caso de crueldade contra um animal de carga, o 

bem violado não teria caráter ambiental, já que representa o sentimento de humanidade 

traduzido em piedade, compaixão e benevolência. Ainda na visão do renomado penalista, o 

detentor do bem ambiental é a coletividade, o sujeito passivo da conduta ilícita. Nesse 

contexto, seria o mesmo que dizer que esse tipo de animal não possui nenhum aparato estatal 

de proteção, está irremediavelmente abandonado aos critérios da consciência individual. 



176 

 

Mas, não obstante as quizílias que o tema atrai, de uma coisa o Ser Humano precisa 

estar certo: se os direitos fundamentais não podem ser estendidos aos animais irracionais — e 

é certo que ainda não há mesmo lógica para isso — também não podem acobertar condutas 

inumanas contra eles. O pensamento moderno necessita absorver a lição ministrada no 

Convênio Europeu sobre Proteção dos Animais Vertebrados, utilizados com fins 

experimentais e científicos. Já no preâmbulo desse documento, estampa-se a afirmativa de 

que “[...] o homem tem a obrigação moral de respeitar a todos os animais e ter devidamente 

em conta sua capacidade de sofrimento e memória”
129

.  

Então, entender o pensamento do viril doutrinador do Direito Penal brasileiro, traz 

grande alívio ao defensor do animal de trabalho. E justifica-se, aqui, a desnecessidade de 

venia inserta acima. O ser humano de hoje, ator em importantes espetáculos da evolução da 

espécie, sujeito e destinatário de grandes e desenvolvidas invenções, não pode regredir à 

escuridão dos tempos, tratando um animal como “coisa”, um escravo da racionalidade, uma 

unidade viva, mas insensível à dor.  

O indivíduo inteligente, só assim, prova sua racionalidade. Por atrair direitos, é, 

também, um ser de obrigações. E tudo isso porque detém o status de humano: é consciente de 

si, é inventivo e possui uma ética moral. São exatamente essas características que o fazem 

verdadeiro e único repositório dos direitos humanos, qualquer inclusão aí será, tão somente, 

uma abstração, modelo de um paradigma fictício, até então, sem força de sustentação racional. 

Como se vê, Luís Régis Prado não está distante do que se pregou, alhures, acerca da 

nova forma de se considerar os direitos difusos. A convivência com um direito que é de todos 

depende muito mais de um “eu”. Sem educar a consciência humana, é inócua a instituição de 

gerações e mais gerações de direitos. E é claro que, neste momento, uma advertência se faz 

procedente: no paradigma que se propõe, é muito mais altruístico falar-se em um direito a se 

ter obrigações do que falar-se em uma obrigação de se ter direitos. Isso conduz a mais nobre 

liberdade do ser, produz a mais verdadeira igualdade entre os homens: é o que se pode chamar 

mais adequadamente de fraternidade. O Ser Humano não precisa de mais nada além disso, 

porque tudo o mais aí está inserido. 

Então, é direito da criatura racional tratar o ser não humano sem nenhuma compaixão 

ou decência? O fato de ser detentor de direitos fundamentais torna o homem elemento de uma 

espécie superior às outras espécies, a ponto de se tornar “dono” e “senhor” de outra vida além 
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da sua? Evocando-se esses questionamentos, percebe-se a evolução atingida até o presente 

momento do discurso. A proteção ao animal de tração vai muito além da defesa de um direito, 

é uma obrigação que se deve impor à própria natureza humana. 

É preciso entender que proporcionar o equilíbrio do meio ambiente, seja ele natural, 

artificial, urbano ou do trabalho, é norma suprema, de caráter constitucional. E que os 

proscritos da norma sejam alvejados pela força coercitiva da lei. Mas esse já é o paradigma 

que deveria estar funcionando e só não o está por falta do outro de que se fala aqui. Ou seja, 

quem espanca um animal em serviço ou o coloca em situação de estresse, como, por exemplo, 

no trânsito dos centros urbanos, está cometendo duas condutas “ilícitas”: uma contra a 

sociedade e outra conta si mesmo. 

 

12. 5 A defesa do animal de trabalho e sua representação em juízo 

 

Não se defende aqui a incorporação de nenhum outro animal à espécie humana. Por 

outro lado, inexiste sequer a esperança de que o animal doméstico seja alijado do convívio 

com o homem; ou que passe, doravante, a usufruir os direitos só inerentes ao grupo dos 

racionais. Entretanto, tratar um animal com violência ou desprezo significa macular o caráter 

de “ser humano”, é se utilizar de argumentos pejorativos ou irônicos para garantir o que vem a 

ser “dignidade da pessoa humana”. Esse é o ponto nevrálgico de que se tratou lá atrás. 

Quanto a ser “dono” e “senhor” da vida de um animal, o status não passa de outra 

ficção da inventividade humana, já que o homem ainda não está seguro de ser dono nem 

mesmo da própria vida. Para esse argumento, não é preciso buscar o espeque da religiosidade, 

das abstrações e do sobrenatural. É pela racionalidade mesmo que se comprova o axioma. 

Muitas vezes, o homem não consegue morrer por vontade; e, em um sem número de 

oportunidades, mesmo querendo, não consegue viver.  

Mas outras questões devem ser recuperadas: Já se pode mesmo falar em um Direito 

dos Animais? E, no caso de uma resposta positiva, como poderiam esses animais estar em 

juízo? Pelo que já se lançou acima, fica evidente que o que se propõe discutir no presente 

contexto é contrário à ideia de um direito fundamental aos animais. É que, segundo os 

parâmetros propostos para o discurso, a própria noção de direito implica uma racionalidade. 

Afirmar que o animal tem alguns direitos parece ser uma pressuposição de que ele detém 

conhecimento dessa prerrogativa. E isso, até o que se sabe, não é verdadeiro. 

A título de recuperação de raciocínio, o que se poderia chamar, hoje, de direito dos 

animais nada mais seria do que uma obrigação do homem. A proposta aqui, no entanto, 
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ultrapassa a ideia de obrigação pura e simples, quer-se nomear essa conduta como um direito 

invertido. O Ser Humano, como detentor da inteligência, precisa atrair para si o direito de ter 

a obrigação de preservar, ou desenvolver, tudo que a natureza oferece para o bem da vida. E é 

importante notar que o termo “vida”, aqui, não comporta apenas a vida humana. 

No que tange ao tema em análise, ainda que se considere que o animal tenha algum 

direito, esse tem de ser entendido como um direito natural. E, nesse ponto, é preciso recorrer 

novamente ao livro da professora Beatriz Souza Costa, já citado acima. A obra, referindo-se a 

uma citação feita por Mata-Machado acerca de Kant, informa que o pensamento kantiano é de 

que o único direito natural é o direito à liberdade
130

.  

Então, outro aspecto se apresenta: assim, visto de forma simplória, o direito dos 

animais teria caráter negativo com relação ao ser humano; pois, reconhecê-lo é abster-se de 

algumas práticas contrárias ao bem-estar do ser irracional. O paradigma aqui proposto quer 

uma ampliação desse pensamento. O que se prega é uma postura comissiva — ainda que por 

omissão — em favor da qualidade de vida do animal de trabalho. Para isso, é urgente que não 

se artificialize o animal doméstico. A conduta o levará a recuperar seu status de componente 

da natureza, e sua preservação ganhará mais sentido. 

Quanto a defender o animal, em juízo ou fora dele, a tarefa seria de cada pessoa 

dotada de senso de justiça. Além disso, pelas atribuições conferidas pela Constituição Federal 

ao Ministério Público, estaria o Parquet, mais que ninguém, legitimado a fazer tal 

representação. A questão que ainda não parece tão clara é o que se defenderia em juízo: se um 

direito do animal, ou um atributo fundamental do homem. Porque a prática de uma 

brutalidade contra o animal irracional, quase sempre uma vida indefesa, causa desconforto às 

pessoas fraternas e piedosas. Seria, assim, uma lesão ao direito à incolumidade (psicológica) 

dessas pessoas, uma afronta à dignidade humana.  

Assim, apenas com o que se sabe até o momento, ainda não é racional dizer que o 

animal tenha direitos. O paradigma antropocêntrico, comprovado tanto pela doutrina 

dominante quanto pela jurisprudência, ao coibir a prática da crueldade contra animais, estaria 

tutelando um direito humano, não um direito animal. Para se afirmar com segurança que os 

animais detêm direitos, assim como os homens, a humanidade precisa evoluir muito, cultural 

e cientificamente.  

Nesse diapasão, o segundo questionamento perderia sentido com o desmoronamento 

do primeiro. Porque, se está estabelecido que os animais não são seres detentores de direitos, 

não há que se falar em representação desses em juízo. Enquanto não ficar clara a situação do 
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animal em relação a ser ou não ser sujeito de direito, sua defesa em juízo deve ser feita pelo 

mesmo sentimento com que se defende um rio, uma árvore, o ar e qualquer outro componente 

da natureza. O grande desafio, aqui, ainda é o instituto da propriedade. Mas não se pode 

esquecer que esse animal não é uma máquina montada na oficina, ele é um dos tantos 

elementos constituintes da natureza, uma unidade ambiental.  

Parece paradoxal para um ambientalista dizer isso; mas, melhor é incorporar o 

animal doméstico ao cenário do Meio Ambiente, que deixá-lo sem proteção. Pior, ainda, seria 

entender que só aos proprietários desses animais caberia defendê-los, uma vez que a maior 

parte das atrocidades cometidas contra eles vem exatamente de quem lhes deve guarida. 

Sendo um elemento estrutural do Meio Ambiente, o animal de trabalho, como todos os outros 

animais domésticos, seria também fator de equilíbrio dentro do ecossistema que integra, 

passando, sua proteção, a dizer respeito ao Estado e a toda a coletividade. Quem entende que 

o animal deve viver em liberdade não pode dar a ele um proprietário. 

Não é difícil perscrutar, a esta altura do raciocínio, olhares de menesgueio entre esta 

exposição e a lei civil. Perder-se-ia a figura do bem semovente? Mas, que a inteligência salve 

o homem! Desde os tempos abissais, viveu-se a ilusão do “ter” domínio sobre uma outra vida. 

Quem tem um carro de tração animal possui o veículo e se utiliza da força bruta para acioná-

lo. O engenho humano foi à natureza e aprisionou para si um vivente, pondo-se a usufruir de 

sua energia. Até o presente momento, classifica-se o agente como escravocrata ou extrativista. 

A nova visão o classificará como agente delituoso, autor de um crime ambiental. 

A prática de crueldade e maus-tratos contra animais tem de ser considerada uma 

ferocidade, uma brutalidade instintiva. Porque, quando um organismo vivo passa a tratar o 

outro com violência, seja física ou psicológica, não terá o perfil caracterizador de um 

repositório de direitos. Então se faz necessário que o Ser Humano se levante em defesa do seu 

mais nobre aparato: a racionalidade.  

Consubstanciada nessa ideia é que a espécie humana construiu toda sua 

potencialidade. E a tese aqui defendida não pode ser interpretada como um apelo. Se toda a 

fauna é um elemento constituinte do Meio Ambiente e se animal de tração também é fauna, 

então este, ao participar do equilíbrio ecológico, torna-se um bem difuso a ser protegido, nos 

termos da norma constitucional. E mais, a norma suprema impõe ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
 131
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Enfim, ratificando-se um pensamento: aos homens, os Direitos Humanos devem 

trazer altruísmo, solidariedade e nobreza de espírito. Em não sendo assim, nada os divergirá 

dos outros animais. E os tais direitos passariam a ser uma anomalia em termos jurídicos. É 

com essa apreciação que se negam direitos a um indivíduo fora da espécie antrópica. 

Racionalmente, estender esses atributos a um animal não humano seria abstrair demais o 

conceito de “direito”. Todavia, evoluir-se para um paradigma socioambiental não permite a 

escolha do bem ambiental a ser protegido: a postura inclui compreender que o animal de 

trabalho não é um escravo, nem uma propriedade privada. Essa é a melhor defesa.  

Mas esse entendimento não pode advir apenas das normas propostas por uma 

Declaração Universal ou de um Tratado entre as nações. A iniciativa implica atuação ética 

individual, com sabedoria e racionalidade, atributos próprios dos humanos. O homem só é 

destinatário de direitos porque é o único a ter capacidade de entender o verdadeiro sentido 

jurídico da expressão “ter direito”. Isso implica responsabilidade pela vida em todos os seus 

aspectos, para o bem de todo o bioma terrestre. 
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13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Não há como aceitar a nobreza dos direitos humanos a conviver com os absurdos 

cometidos contra o animal de trabalho. Restou comprovado na pesquisa que uma coisa é 

extremamente antagônica à outra, se analisada sob o prisma da racionalidade. É interessante 

alertar, mais uma vez, que a tese aqui defendida é, acima de tudo, uma valorização da espécie 

humana, não um reconhecimento de direitos fundamentais aos animais não humanos. Isso 

porque faltam objetos comprobatórios de que o poder senciente do animal irracional tenha 

atingido o locus evolutivo em que se encontra o homem. É evidente que esse pensamento não 

se afigura como definitivo, porque é, sobretudo, uma posição científica. 

Será, então, que chegaram os tempos de abolição da escravatura do animal de carga 

no Brasil? Indagação ainda sem resposta plausível. Em um país de dimensões continentais, 

com uma população extremamente diversificada em termos de cultura e formação, ainda não 

se pode formar um juízo a esse respeito. O estudo do painel econômico brasileiro expõe uma 

grande distância entre as várias regiões que formam o país. Esse fator fica bastante visível 

com uma análise comparativa dos Estados do Sul e Sudeste com os Estados do Norte e 

Nordeste. Entretanto, mesmo nos Estados mais desenvolvidos economicamente, há 

microrregiões de grande atraso econômico e social, lugar onde a crueldade praticada conta o 

animal de trabalho é vista como normal e, até mesmo, necessária.  

Entende-se, porém, que, embora a resposta ao questionamento acima não possa, 

ainda, ser positiva, muita coisa no Brasil enuncia uma grande mudança com relação ao tema. 

Já é fácil perceber que o povo brasileiro, em geral, tem mudado sua postura acerca dessa 

prática tão desumana. Hoje, em praticamente todos os Estados-Membros, existem associações 

protetoras dos animais. Essas entidades têm contribuído enormemente para a disseminação de 

uma espécie de repúdio ao tipo cruel de exploração. Outro detalhe bastante positivo são os 

vários tipos de tecnologias capazes de fazer desse meio de transporte algo ultrapassado e 

irrelevante, principalmente, para a vida nas cidades. Tudo isso vem moldando o 

comportamento dos brasileiros. 

Por outro lado, o que mais anima o ambientalista é o grande número de jovens 

estudantes e pesquisadores de todos os cantos do país a se preocuparem com a proteção dos 

animais. Há um forte interesse desses estudiosos em libertar, de vez, qualquer animal, do jugo 

humano. São muitas monografias, dissertações e teses discutindo o assunto. Em toda a 
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imprensa brasileira, nas redes sociais e nos mais conceituados periódicos, o pensamento é o 

mesmo: a exploração de um animal é algo inconcebível ao perfil de um Ser Humano.  

É bem verdade que tal posicionamento, ainda que quase sempre inconscientemente, 

está muito mais ligado à supervalorização do homem, que relacionado a alguma prerrogativa 

do animal, em si. Também não está assente, até o presente momento, a ideia de que uma 

espécie diferente da humana possa ter direitos. Provavelmente, ainda levará algum tempo para 

que a humanidade chegue a essa evolução. A ideia é muito nova frente à história de 

dominação da espécie antrópica. 

Parece haver, inclusive, uma força atuando, de forma imperceptível, em um sistema 

formador de opiniões. Isso se deve ao fato de que as informações veiculadas na grande mídia 

são resultado de filtros ou triagens direcionadas. É nesse ponto que se exige um esforço maior 

dos partidários da causa do animal. O sistema midiático é um aparelho atrelado a outros 

interesses, sem domínio próprio. Esse fator só pode ser vencido se o novo paradigma atrair o 

maior número de atenções. 

Nestas linhas finais, vale destacar que a força motriz da pesquisa foi exatamente o 

perfil existente há milênios. A ambição por erradicar a prática da tração animal, o mais 

rapidamente possível, “usou” essa ideia de superioridade humana como viés da discussão. É 

que fica estapafúrdio visualizar uma espécie tão superior praticando ações tão mesquinhas 

contra as outras espécies. Se o homem se diz ser o único indivíduo racional e único 

repositório de direitos, então que haja como tal. Porque são contraditórias a nobreza da razão 

e a vileza da conduta. 

Esse núcleo semântico parece estar gerando bons resultados. É interessante notar que 

todo o esforço em prol da erradicação da prática parece que vem sendo percebido por toda a 

população brasileira. A cada dia cresce o número de adeptos da luta. As cidades se 

modernizaram de tal forma que também já não comportam, no trânsito de suas vias, a 

presença de animais trabalhando. Surgiram, também, nos últimos tempos, outras formas de 

transporte para as pequenas cargas nos centros das cidades, meios muito mais eficazes, 

econômicos e higiênicos.  

Mas, como já se disse acima, a conscientização das pessoas que transitam pelos 

centros urbanos ainda é a melhor solução. Todo indivíduo humano que esteja em pleno gozo 

de suas faculdades mentais não pode concordar com a escravização. Nesse sentido, erradicar a 

tração animal deve ser objetivo de todas as pessoas civilizadas. Sem esse apoio, os animais 

irracionais, ainda que se transformem em sujeitos de direitos, continuarão sendo escravizados, 

maltratados e corrompidos pela espécie humana. Quem viria em socorro daquela égua 
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extenuada no centro da cidade de Passo Fundo, por exemplo, se aqueles que assistiam à cena 

não ousassem sair em defesa do animal? 

A índole humana não permite concessões. O silêncio da lei é muito mais perturbador 

que o alarido das turbas. É evidente que, sem coibir drasticamente a prática, é inócuo 

estabelecer direitos para os animais, porque sempre se encontrará uma forma de imposição. A 

esta altura do desenvolvimento da humanidade, não se poderia imaginar que alguém ainda 

questionasse se o animal é ou não um organismo senciente. Entretanto, os absurdos 

acontecem, na maioria das vezes, amparados por essa impropriedade.  

Enfim, se o animal não humano ainda não é um ser detentor de direitos, que os 

direitos do homem entrem em ação para direcionar suas condutas. Porque, pela consciência, 

tanto é possível dominar quanto respeitar o instinto. Por esse prisma, fica fácil entender que 

nenhuma crueldade é praticada inocentemente. Quem afirma que os animais irracionais não 

estão propensos a sofrimentos físicos e psicológicos está negando a racionalidade humana, 

desfazendo-se do atributo mais sublime da espécie. E quem defende o bem-estar dos animais 

não humanos, de forma racional, é porque concorda que a convivência entre os direitos 

humanos e as crueldades cometidas contra esses animais é uma relação antagônica. 
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ANEXO I (Projeto de lei federal pela erradicação da tração animal) 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº ..... 

 

 

 

Dispõe sobre o fim da tração animal nos centros 

urbanos brasileiros e dá outras providências. 

 

 

 

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA: 

 

 

 

Art. 1º Fica proibido o uso de tração animal e o trânsito de animais, montados ou não, nos 

centros urbanos brasileiros. 

Art. 2º Esta lei considera animal de tração qualquer espécie de animal utilizada para tracionar 

um veículo ou que, de algum modo, contribui com sua força física para deslocar cargas. 

Art. 3º A proibição de que trata o caput do Art. 1º não alcança: 

I - apresentações culturais e artísticas, desde que não causem crueldade e maus-tratos ao 

animal e perdurem por um espaço de tempo que não o exponha a qualquer tipo de sofrimento 

físico ou psíquico; 

II - exposições de espécies e outros eventos do gênero, organizados por criadores, na forma da 

lei, vedada a exibição de animal preso a um tronco ou qualquer tipo de suporte, atado ou em 

compartimento reduzido, capaz de causar algum mal estar ao animal; 

III – transporte de animais em veículo apropriado, proibido o deslocamento de longa duração, 

sem paradas periódicas para que o animal descanse; 

§ 1º O uso de animal pela Polícia Montada deverá, a partir da publicação desta lei, ser 

gradativamente extinto, substituído por veículo motorizado, adequado às ações militares. 

§ 2º As ressalvas descritas nos incisos do caput deste artigo sujeitarão os responsáveis pelos 

animais a qualquer tipo de dano causado a terceiros que não tiverem contribuído, de alguma 

forma, para a ocorrência do dano. 

§ 3º A permanência do animal fora do seu habitat natural obriga seus responsáveis ao 

fornecimento de alimentação e água, em quantidade, acondicionamento e periodicidade 

adequados, enquanto durar a exibição pública. 

§ 4º A propriedade de animais obriga o proprietário a mantê-los bem alimentados e livres de 

qualquer tipo de doença ou de qualquer espécie de praga. 

§ 5º O animal deve ser marcado com sinal ou instrumento que identifique seu proprietário ou 

responsável, vedado o uso de ferro ou carimbo quente, que cause sofrimento físico ao animal. 

§ 6º Será punido, com o mesmo rigor, também o receptador do serviço desenvolvido por 

intermédio da atividade de que trata esta lei. 

Art. 4º A proibição de que trata esta lei se estende às vias de piso asfáltico ou em calçamentos 

de pedras ou qualquer outro revestimento que possa causar desconforto ou dano físico ao 

animal. 

Art. 5º Fica proibido, também, o tráfego de animais, em serviço ou conduzidos a pé por vias 

de trânsito intenso, ou com a presença de ruídos que possam provocar estresse, de acordo com 

a natureza de cada espécie. 
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Parágrafo único: A lei disciplinará a utilização de animais de trabalho em propriedades rurais, 

vedada, de qualquer forma: 

I - a prática da crueldade e de maus-tratos, punidos, na forma da lei, os usos e costumes que 

exponham o animal ao ridículo; 

II - a prática de espancamento e o uso de chicotes, tacas, ferrões, varas, ou qualquer outro 

instrumento que cause sofrimento físico ao animal; 

III - a utilização de guizos, campainhas, sirenes, ou qualquer outro elemento sonoro, no corpo 

do animal, em seu habitat, ou no trajeto por onde ele tenha que passar; 

IV- a colocação de cangas ou forquilhas no pescoço do animal, impedindo sua liberdade de 

locomoção; 

V – a utilização do animal em serviço sem a devida proteção para seus cascos e demais 

membros expostos a riscos em decorrência da atividade desenvolvida. 

Art. 6º No ambiente rural, só será permitido o confinamento em espaços apropriados, 

contornados por cercas de arame liso ou outro material de tapume que não cause danos à 

integridade física do animal. 

Art. 7º Praticar crueldade ou qualquer ato que possa causar ao animal de trabalho sofrimento 

físico ou psíquico; ou, ainda, contratar ou receber, ainda que gratuitamente, a prestação de 

serviços desenvolvidos à custa da força de qualquer animal: 

Pena: 1 (um) a 3(três) anos de reclusão, e multa. 

§ 1º A pena será aumentada de 1/6 (um sexto) se a conduta causar a morte do animal. 

§ 2º A pena será acrescida de metade, no caso de reincidência específica. 

Art. 8º Fica o Poder Público local obrigado a manter asilo para animais de tração que tenham 

chegado ao final de sua vida útil ou que se encontrem abandonados, sendo esses 

estabelecimentos mantidos por multas aplicadas aos casos de que trata esta lei, além de 

subvenções próprias do Orçamento Público da União, do Estado de origem e do Município. 

§ 1º- Os benefícios advindos da aplicação da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, inclusive 

a prestação de serviços à comunidade pela Suspensão Condicional do Processo (SUSPRO), 

serão direcionados à manutenção das instituições de proteção ao animal de trabalho. 

§ 2º- O Código Penal Brasileiro e a Lei 9.605/98 serão aplicados subsidiariamente a esta lei. 

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

Brasília, 28 de maio de 2014. 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 

Em tempos de tanta evolução tecnológica, tornou-se obsoleto o uso da tração animal, 

principalmente nos centros urbanos. Ademais, a realidade comprova que a prática, além de 

extremamente cruel para o ente irracional, nada de positivo acrescenta à vida das cidades. 
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Nesse sentido, torna-se necessária uma legislação federal que, utilizando a competência 

descrita no inciso XI, do artigo 22, da Constituição da República, proíba o tráfego de animais 

de serviço em qualquer espaço urbano no país. 

Vale ressaltar que, observando o aspecto físico das aglomerações urbanas, percebe-se 

que o trabalho dos veículos de tração ou de animais de carga, montados ou não, tem valor 

irrisório, frente aos danos causados pela prática e aos riscos que ela representa. Com relação 

ao trabalhador, quase sempre autônomo, que milita diariamente com essa profissão, também 

nenhum progresso se pode vislumbrar em sua vida advindo do seu trabalho. Há provas de que 

esse profissional está cada vez menos preparado para os desafios da vida nas cidades. Além 

disso, não obstante consciente de sua condição, ele se acomoda em uma existência indigna 

para um ser humano, já que, no conjunto, homem e animal se misturam na miserabilidade de 

um espaço antiquado e insalubre. 

Quanto ao fato de o “carroceiro” não ter aprendido outra profissão, observa-se que 

permitir a continuidade da prática só aumenta a injustiça para com esse trabalhador. Melhor 

seria adequá-lo à realidade, oportunizando-lhe frequentar cursos de formação em outras áreas, 

instruindo toda a sua família para o novo contexto social e financiando outros meios de 

transporte com que ele possa continuar prestando o serviço, mas de forma mais humana. A 

mudança, em pouco tempo, terá feito com que esse homem aumente sua autoestima, eduque 

melhor seus filhos e seja mais útil à vida em sociedade. 

Entretanto, o que mais justifica o fim desse tipo de tração é a forma como o animal 

sempre foi tratado. Nesse ponto, evocam-se os direitos humanos, como fatores de identidade 

da espécie antrópica, atributos que soam como antagônicos às práticas cruéis que são 

cometidas contra o animal de trabalho. 

Reforça a ideia de proibição a certeza de que a simples regulamentação do uso não 

coíbe a prática da crueldade contra o animal. O que reforça a tese é a grande quantidade de 

normas jurídicas existentes no país, editadas com o intuito de regular as ações humanas no 

trato com a questão, sem obter nenhum resultado satisfatório para o ente irracional. Nesse 

caso, torna-se necessário o rigor de uma norma federal abolindo completamente a prática, 

pelo menos, nos centros urbanos do país. 
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ANEXO II (Respostas das Assembleias Legislativas e Câmara Distrital)  

 

 

RESPOSTAS RECEBIDAS DE CASAS LEGISLATIVAS BRASILEIRAS À MENSAGEM 

ENVIADA ELETRONICAMENTE 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Não houve resposta à mensagem enviada a essa Casa Legislativa. 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Centro de Informações da Alesc (ci@alesc.sc.gov.br) 

  

Adicionar aos contatos 

  

22/05/2014 

  

   

Para: jospa@live.com 

 

 

 

 
 

Boa tarde José, 

 

As leis que tratam do tema são de procedência dos municípios. Não encontramos material 

específico nas leis estaduais. 

Att 

Odicelia 

 

 

Ações  

SPAC - Institucional - Sociedade Protetora dos Animais de 

Curitiba (institucional@spacuritiba.org.br) 

  

Adicionar aos contatos 

  

04/06/2014 

https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ 

 

Para: Salvador Araújo 

 

 

 

 
 

Olá, não há normas estaduais, a não ser pelo código estadual que não diz muito. Estamos 

trabalhando em nova legislação. 

 

O que precisa saber exatamente? 

 

Soraya Simon 

Sociedade Protetora dos Animais de Curitiba 

www.spacuritiba.org.br 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Não houve resposta à mensagem enviada a essa Casa Legislativa. 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Resposta ALMG em 27/05/2014 14:17 

 

Prezado José Salvador,  

 

Em atendimento à sua solicitação, estamos lhe enviando no endereço eletrônico abaixo o 

Decreto Estadual 6291, de 1961, que dispõe sobre a condução de veículos de tração animal:  

 

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=6291

&comp=&ano=1961  

 

Informamos que não constam em nossas bases de dados informações sobre a revogação 

expressa desse decreto.  

 

Atualmente tramita na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 4169/2013, que dispõe sobre a 

circulação de veículo de tração animal, montado ou não, em vias públicas do Estado de Minas 

Gerais e dá outras providências. Esse projeto de lei foi anexado ao Projeto de Lei 1197/2011, 

que institui o código estadual de proteção aos animais no âmbito do Estado de Minas Gerais. 

Veja as informações sobre a tramitação, bem como os textos das proposições e respectivos 

https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/
http://www.spacuritiba.org.br/
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=6291&comp=&ano=1961
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=6291&comp=&ano=1961
https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/
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pareceres no portal da Asssembleia, no seguinte endereço eletrônico:  

 

http://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/index.html?advanced=ad

vanced&first=false&search=odp&pagina=1&aba=js_tabpesquisaAvancada&txtPalavras=%28

4169+2013+ou+1197+2011%29.prop.+e++pl.prop.+&txtEmTram=on&txtTramEnc=on 

 

Sugerimos que entre em contato com a Câmara Municipal de Belo Horizonte para verificar a 

existência de legislação municipal sobre o assunto. A pesquisa à legislação municipal também 

pode ser feita no site da Câmara, no seguinte endereço:  

 

http://www.cmbh.mg.gov.br/leis/legislacao/pesquisa  

 

Em caso de dúvidas ou novas solicitações, permanecemos à disposição.  

 

Atenciosamente,  

 

 

Gerência-Geral de Documentação e Informação  

Gerência de Atendimento e Pesquisa  

Telefone: (31)2108-7666  

 

 

Mensagem nº 39292 em 27/05/2014 10:43  

Cidadão solicita normas que dispõe sobre tração animal, nas vias urbanas, para dissertação de 

mestrado. 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

Ações  

AloAlerj@alerj.rj.gov.br (AloAlerj@alerj.rj.gov.br) 

  

Adicionar aos contatos 

  

   

28/05/2014 

  

   

Para: jospa@live.com 

 

 

 

http://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/index.html?advanced=advanced&first=false&search=odp&pagina=1&aba=js_tabpesquisaAvancada&txtPalavras=%284169+2013+ou+1197+2011%29.prop.+e++pl.prop.+&txtEmTram=on&txtTramEnc=on
http://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/index.html?advanced=advanced&first=false&search=odp&pagina=1&aba=js_tabpesquisaAvancada&txtPalavras=%284169+2013+ou+1197+2011%29.prop.+e++pl.prop.+&txtEmTram=on&txtTramEnc=on
http://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/index.html?advanced=advanced&first=false&search=odp&pagina=1&aba=js_tabpesquisaAvancada&txtPalavras=%284169+2013+ou+1197+2011%29.prop.+e++pl.prop.+&txtEmTram=on&txtTramEnc=on
http://wwwcmbh.mg.gov.br/leis/legislacao/pesquisa
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Prezado(a), José Pereira Araújo 

Segue o número do protocolo de sua solicitação formulada com base na Lei de Acesso à 

Informação (Lei n. 12.527/2011) para acompanhamento: 415800. 

  

Sua resposta estará disponível, no prazo legal, para consulta em nosso sítio da Internet através 

do link: 

http://www.alerj.rj.gov.br/leideacesso/faq.asp  

  

Esta é uma mensagem automática, este e-mail não deve ser respondido.  

  

ALERJ 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Lucia Helena Dornellas (luciadornellas@al.es.gov.br) 

  

Adicionar aos contatos 

  

15:55 

  

   

Para: Salvador Araújo 

 

 

 

 
 

http://www.alerj.rj.gov.br/leideacesso/faq.asp
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Prezado José, 

Atualmente o Estado do Espirito Santo não possui legislação específica sobre o tema em 

questão, tão pouco existe projeto de lei parecido, tramitando nessa respeitada Casa de leis. 

 

Atenciosamente, 

Deputada Lúcia Dornellas 

 

 

Grecco Chequer (grecco@davitoria.com.br) 

  

Adicionar aos contatos 

  

29/05/2014 

  

   

Para: jospa@live.com 

 

 

 

 
 

Prezado Senhor José Salvador, bom dia, 

 

Realizei uma pesquisa no banco de dados da Assembleia e não encontrei legislação ou 

qualquer proposta legislativa a respeito do presente tema. Todavia, a título de opinião pessoal, 

o tema é bem atual e atrai minha atenção. Caso seja do seu interesse podemos trabalhar 

melhor o assuntoe apresentar um projeto de lei ou indicação a respeito. 

 

Estou à disposição. 

 

Cordialmente, 

 

Grecco Chequer Cruz e Silva 
Assessor Legislativo do Deputado Josias Da Vitória 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA 

 

Não houve resposta à mensagem enviada a essa Casa Legislativa. 

 

 

 

 

 

https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/
https://bay179.mail.live.com/ol/


198 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PERNAMBUCO 

 

relacoespublicas@alepe.pe.gov.br (relacoespublicas@alepe.pe.gov.br) 

  

Adicionar aos contatos 

  

17:00 

  

   

Para: Salvador Araújo 

 

 

 

 
 

oi Salvador  

Na página inicial de nosso site, clique em Legislação (na barrinha azul logo abaixo do 

cabeçalho). Depois, clique em Pesquisar no AlepeLegis, para abrir a página de pesquisa por 

número ou argumento.  

 

um abraço,  

 

Suzana Diniz  

Relações Públicas/Alepe  

 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO SERGIPE 

 

RESPOSTA  

Ações  

Tatiana Oliveira (tatianaoliveiraadv@yahoo.com.br) 

  

Adicionar aos contatos 

  

   

29/05/2014 

  

  Documentos 

Para: jospa@live.com 

Cc: Vera Santana Vilar, Hildebrando Oliveira Maia Junior junior 
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De:  Tatiana Oliveira (tatianaoliveiraadv@yahoo.com.br) 

Enviada: quinta-feira, 29 de maio de 2014 22:12:44 

Para: jospa@live.com (jospa@live.com) 

Cc: Vera Santana Vilar (verinhavilar@hotmail.com); Hildebrando Oliveira Maia Junior 

junior (h.maia.jr@hotmail.com) 

 
 

1 anexo | Baixar tudo como zip (100,5 KB) 

 lei da tarção.pdf (100,5 KB) Exibir online 
 

 

Partes desta mensagem foram bloqueadas para sua segurança. 

Mostrar conteúdo|Confio em tatianaoliveiraadv@yahoo.com.br. Sempre mostrar 

conteúdo. 

 

Boa tarde, 

 

me chamo Tatiana Oliveira e sou assessora jurídica da Dep. Ana lúcia. Fora encaminhado o 

seu e-mail para mim e passo a te responder agora, no nosso Estado não há qualquer tipo de 

Lei que corrobore com a sua tese da erradicação, porém acho salutar demonstrar a única Lei 

que em pesquisa achei para o Tema, que diz respeito ao reconhecimento de utilidade pública 

do SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS È TRAÇÃO 

ANIMAL NO ESTADO DE SERGIPE.  

A lei segue em anexo, espero ter colaborado na sua pesquisa, e acho-a extremamente 

interessante e pertinente, se puder após a conclusão do seu trabalho nos fornecer idéias para 

futuros projetos de lei para a erradicação por questões ambientais, ficaríamos felizes em poder 

aprender com você e poder fazer uma lei que poderá beneficiar tanto os animais como os 

Sergipanos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Tatiana Oliveira 

8869-6940 

(Assessora jurídica da Dep. Ana Lúcia-Pt) 

 © 2014 Microsoft 

 Termos 

 Privacidade e cookies 

 Desenvolvedores 

 Português (Brasil) 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ 

 

Não houve resposta à mensagem enviada a essa Casa Legislativa. 
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https://bay179.mail.live.com/ol/


200 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA 

 

Não houve resposta à mensagem enviada a essa Casa Legislativa. 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 

Não houve resposta à mensagem enviada a essa Casa Legislativa. 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Não houve resposta à mensagem enviada a essa Casa Legislativa. 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PIAUÍ 

 

Não houve resposta à mensagem enviada a essa Casa Legislativa. 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 

 

Não houve resposta à mensagem enviada a essa Casa Legislativa. 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 

 

Não houve resposta à mensagem enviada a essa Casa Legislativa. 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 

 

Não houve resposta à mensagem enviada a essa Casa Legislativa. 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA 

 

Não houve resposta à mensagem enviada a essa Casa Legislativa. 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Não houve resposta à mensagem enviada a essa Casa Legislativa. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE 

 

Não houve resposta à mensagem enviada a essa Casa Legislativa. 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

Não houve resposta à mensagem enviada a essa Casa Legislativa. 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

 

Não houve resposta à mensagem enviada a essa Casa Legislativa. 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL 

 

 

Ações  

ALMS - Comunicação Social (imprensa.alms@gmail.com) 

  

Adicionar aos contatos 

  

29/05/2014 

  

  

Para: Salvador Araújo 

 

 

 
 

Salvador, 

 

todos os projetos desta Casa de Leis podem ser consultados no site www.al.ms.gov.br, por 

meio de uma busca parametrizada. O link é: 

 

http://consulta.projleis.al.ms.gov.br:8080/sistema_legislativo/ProposicaoExibirBuscarParam.d

o 

 

Att., 

 

Adriano 

https://bay179.mail.live.com/ol/
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS 

 

Não houve resposta à mensagem enviada a essa Casa Legislativa. 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS 

 

Não houve resposta à mensagem enviada a essa Casa Legislativa. 

 

 

 

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

 

Ações  

CLDF-Biblioteca Paulo Bertran (biblioteca@cl.df.gov.br) 

 Adicionar aos contatos 

   

29/05/2014 

  

 Documentos 

Para: Salvador Araújo 

 

 
 

Outlook.com Exibição Ativa  

 

1 anexo (38,0 KB) 

 
RelTraçãoAnimal.pdf 

Exibir online 

Prezado José, 
 

 Segue anexa listagem contendo referências a atos normativos do Distrito Federal sobre o 

assunto de seu interesse. Mais detalhes sobre estes atos, inclusive seu texto integral podem ser 

obtidos no www.sinj.df.gov.br . 

Continuamos à disposição. 

  

Atenciosamente, 

Marcos Bizerra Costa 

Câmara Legislativa do DF 

Biblioteca Paulo Bertran 

(61) 3348-9233 
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ANEXO III (Imagens de crueldades contra o animal de tração e um bom exemplo) 

 

 

IMAGENS DE CRUELDADES PRATICADAS CONTRA O ANIMAL DE TRABALHO 

 

 

 

IMAGEM 01 

 

 
 

 

 

IMAGEM 02 
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IMAGEM 03 
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IMAGEM 04 

 

 

 
 

 

 

 

IMAGEM 05 
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IMAGEM 06 

 

 
 

 

 

 

 

 

IMAGEM 07 

 

 

 

 

http://www.anda.jor.br/wp-content/uploads/2013/12/exploracao_animal_tracao_animal1.jpg
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IMAGEM 08 

 

 

 

 

IMAGEM 09 

 

 

 

IMAGEM 10 
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IMAGEM 11 

 

 

 

IMAGEM 12 
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IMAGEM 13 

 

 

  

 

 

 

IMAGEM 14 
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IMAGEM 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 16 
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IMAGEM 17 

 

 

 

 

 



212 

 

 

 

IMAGEM 18 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 19 
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IMAGEM 20 

(O cavalo de lata: um bom exemplo) 

 

 

 

   

 

 


