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RESUMO
Esta dissertação busca analisar a manutenção do uso de veículos de tração animal (VTAs) nos
centros urbanos sob um prisma filosófico, ético e jurídico. Para tanto, verificar-se-á a trajetória
da concepção dos animais no pensamento filosófico e ético, bem como na seara jurídica. Por
outro lado, analisar-se-ão as implicações que o uso desse tipo de veículo podem ter para a
segurança das pessoas e para o meio ambiente. Com esse intuito, e tendo em vista o atual
cenário urbano, será analisada a (in)aplicabilidade das regras para circulação de veículos de
tração animal, traçadas pelo Código de Trânsito Brasileiro, bem como do dispositivo
constitucional que veda práticas que submetam animais à crueldade e da Lei de Crimes
Ambientais, que tipifica como crime os maus tratos a eles. Essas são as duas diretrizes sobre
as quais este estudo se desenvolverá: a necessidade de policiar o trânsito em razão do interesse
coletivo versus o dever ético e normativo de proteger os animais trabalhadores contra práticas
que os submeta à crueldade e/ou maus tratos. Feitas essas considerações, apontar-se-á alguns
caminhos que possibilitam a solução do conflito ético-normativo relativo ao uso de VTAs nos
centros urbanos.
Palavras-chave: Veículos de Tração Animal; Ética; Legislação.

ABSTRACT
This dissertation aims to analyze the maintenance of the use of animal traction vehicles (ATVs)
in the urban centers from the philosophical, ethical and legal perspective. Due to this, the
trajectory of the conception of animals in the philosophical, ethical as well as legal thoughts
will be checked. On the other hand, we will also verify the implications that the use of this sort
of vehicle might affect to what concerns human’s and environmental safety. Bearing this and
the current urban scenario in mind, the (in)applicability of animal traction vehicles circulation
regulation, drawn by the Brazilian Traffic Code, as well as the constitutional resource which
prohibits practices that submit animals to cruelty and the Environmental Crimes Legislation,
which typifies as a crime these abusive situation towards animals. These are the two guidelines
in which this study will develop: the need to control the traffic because of collective interest vs.
the ethical and normative duty to protect labor animals against practices that submit
them them to cruelty and abuse. With these considerations, we will point ways that make it
possible to solve the ethical and normative conflict related to the use of ATVs in the urban
centers.
Keywords: Animal Traction Vehicles; Ethical; Legislation;
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1 INTRODUÇÃO
O uso de equídeos como mão de obra é uma prática antiga, que se valeu da força e
agilidade desses animais para construir civilizações. Na história do Brasil não foi diferente:
graças aos equídeos, mercadorias e pessoas foram transportadas, arados foram movidos, vilas
foram povoadas, em um tempo em que não havia motores e máquinas.
Ocorre que, ainda hoje, no século XXI, equídeos são utilizados para tração no campo e
nas cidades. Há que se questionar se o ambiente urbano de agora condiz com a manutenção
desse tipo de prática. O cenário atual do tráfego em grandes cidades é de superlotação de ruas
e avenidas, o que deflagra em congestionamentos, barulho e insegurança para pedestres e
motoristas. Imagine, então, acrescentar a esse contexto outro elemento, vivo, sensível e lento,
quando comparado aos carros e motos: o cavalo.
O objetivo do presente trabalho é, pois, identificar as implicações que o uso de veículos
de tração animal (VTAs) em centros urbanos tem na vida desses animais, na segurança no
trânsito e no meio ambiente e de que forma o Direito e a Ética se aplicam nesse caso.
O problema que permeia esta pesquisa refere-se, portanto, à perquirição de quais são os
limites éticos e jurídicos que devem conduzir a reflexão sobre a manutenção do uso de veículos
de tração animal em centros urbanos nos dias atuais, tendo-se em vista tanto o bem-estar dos
animais utilizados para esse fim quanto a segurança da coletividade e a qualidade ambiental nas
cidades em que essa prática persiste.
A metodologia utilizada na pesquisa consiste em pesquisa e análise legislativa,
bibliográfica e jurisprudencial atinentes ao tema em estudo.
Na busca pela resposta ao problema proposto, primeiramente analisa-se a concepção
dos animais em alguns pensamentos filosóficos. As noções de antropocentrismo, biocentrismo
e ecocentrismo, seus fundamentos e contra-argumentos são trabalhados tendo-se em vista as
descobertas da ciência, as novas sensibilidades em relação às outras formas de vida, o despertar
das questões ambientais e os valores morais e éticos que despontaram ao longo da trajetória
humana.
O tema “animais” é recorrente na literatura filosófica desde a Antiguidade. Diante das
vastas fontes de pesquisa disponíveis e tendo-se em vista a impossibilidade de esgotá-las neste
trabalho, foram selecionados alguns filósofos que, precipuamente ou secundariamente,
trouxeram concepções sobre animais em suas obras que pudessem ilustrar a diversidade de
interpretações que a relação homem versus animais sofreu ao longo da história. Diante dessa
variedade e diversidade, buscou-se uma amostra de pensadores representativa de cada período
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histórico – Aristóteles, Antiguidade; Francisco de Assis, Idade Média; René Descartes, Idade
Moderna; e Darwin, Peter Singer e Tom Regan, Idade Contemporânea – e de diferentes linhas
de pensamento, desde o teologismo até o racionalismo.
Nesse sentido, investiga-se em Aristóteles a ideia de hierarquização da criação e, por
outro lado, em Francisco de Assis, a ideia de homens e animais como dignos de louvor, por
serem frutos do mesmo criador. Em Descartes, analisa-se a forma como o nascente racionalismo
científico vê os animais ao realizar pesquisas em corpos. Em Charles Darwin, buscam-se as
suas constatações acerca das emoções nos animais. Peter Singer e Tom Regan, por sua vez, são
analisados por se dedicarem primordialmente ao tema do comportamento e sofrimento animal
e por traçarem diversos argumentos em defesa de uma ética em relação aos animais. Além disso,
verifica-se como a Declaração de Cambridge aponta a existência da consciência em muitos
animais.
Em seguida, passa-se à análise da ética como fator delimitador da forma como a
humanidade se relaciona com os outros seres vivos, mediante a abordagem das noções básicas
de ética, moral e Direito e discussão de como esses institutos se inter-relacionam nas questões
envolvendo a vida em todas as suas formas. Para tanto, abordou-se a ética em Aristóteles, Lima
Vaz, Jeremy Bentham, Peter Singer e Hans Jonas.
Uma vez verificado o panorama filosófico e ético atinente ao tema em estudo, analisamse os aspectos jurídicos que devem ser levados em consideração quando se trata da permanência
de veículos de tração animal em centros urbanos.
Tendo-se em vista que os comandos normativos devem refletir os valores e anseios da
sociedade, primeiramente aborda-se a forma como ela se relaciona com os animais na
atualidade. Depois disso, verificam-se alguns comandos normativos que tutelam os animais no
Direito Internacional para, então, adentrar nos estudos da legislação protetiva aos animais no
Brasil, numa abordagem histórica e contemporânea, tendo como foco os animais de tração,
objeto desse estudo.
O art. 225 da Constituição Federal, o art.32 da Lei de Crimes Ambientais e o Código de
Trânsito Brasileiro foram os marcos legislativos que fundamentaram a análise do uso de
veículos de tração animal nos centros urbanos nos dias de hoje. Como marco teórico,serão
utilizados os argumentos de Ronald Dworkin acerca da harmonia necessária entre os comandos
normativos de um ordenamento jurídico.
Ainda com vistas à análise jurídica, serão trazidos à baila os julgados do Supremo
Tribunal Federal sobre a “Farra do Boi” e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matança de
cães por asfixia no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Belo Horizonte, com vistas a
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apurar como os tribunais têm se manifestado em relação às condutas humanas que impõem
sofrimentos aos animais.
Com o intuito de relacionar a análise ética, filosófica e jurídica com a realidade
experimentada por animais, condutores e pedestres em centros urbanos, a parte final aborda as
características e necessidades dos equídeos e as possibilidades de seu bem-estar trabalhando
em centros urbanos, tendo-se em vista o critério das “cinco liberdades”. Com o mesmo objetivo,
verificam-se alguns problemas relacionados ao trânsito de VTAs pelas cidades, tais como
descarte inadequado de entulhos, trabalho infantil, acidentes e descumprimento das leis do
trânsito.
Por fim,abordam-se algumas leis municipais que regulamentam ou proíbem o trânsito
de carroças e projetos sociais que visam propiciar alternativas de trabalho aos cidadãos que hoje
vivem da exploração animal. Apresentam-se, ainda, soluções encontradas para que os
comandos éticos e jurídicos sejam efetivos no que se refere à circulação de VTAs em centros
urbanos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
“É tempo de ligar os fios de um longo argumento.” (DWORKIN, 2014, p.259)

A relação dos homens com os animais perpassa a própria história humana. Como
alimento, companhia, vestuário ou mão de obra, eles foram caçados, domesticados e criados
em razão da sua utilidade.
Se, no Gênesis, o comando divino era de que o homem dominasse as demais espécies,
a interpretação que se fez dessas palavras foi no sentido de legitimar a forma como a
humanidade se relaciona com os outros seres da criação e com o meio ambiente. Domínio,
segundo esta hermenêutica, não significa gestão, mas, sim, exploração.
O resultado ambiental dessa interpretação é o que se presencia na contemporaneidade:
aquecimento global, crise hídrica e poluição. Mas, por outro lado, num movimento dialético,
essa mesma super exploração e suas consequências têm ocasionado uma busca loquaz pelo
salvamento do planeta, de forma a garantir a sobrevida nele.
Em relação aos animais, a dominação subsiste, mas também já vem sendo objeto de
reflexão. No século IV a.C., Aristóteles entendia ser natural a existência de homens livres
servidos por escravos e animais. Isso se justificava, segundo o filósofo grego, porque uns
nasceram para mandar e outros para obedecer, uns para servir e outros para serem servidos.
Essa era para ele a ordem natural das coisas. Escravos e animais poderiam ser utilizados como
coisas, segundo esse entendimento. Eles não faziam parte da esfera de consideração ética, o que
implicava numa ampla liberdade para subjulgá-los.
Francisco de Assis, nos séculos XII-XIII, inova ao atribuir valor ao meio ambiente e aos
animais como um fim em si mesmos, independentemente da sua utilidade para os seres
humanos. Para ele, precursor da ecologia, tudo o que vive é fruto do Criador e merece respeito
por isso. Essa era, no entanto, uma posição inovadora, uma ideia latente que só viria a difundirse mais amplamente alguns séculos depois.
É o que se depreende, por exemplo, da leitura de Descartes (Séculos XVI/XVII). Para
ele, os animais poderiam ser equiparados a maquinas, visto não possuírem alma e seus corpos
funcionarem como mecanismos vivos. Essa foi a conclusão do filósofo após realizar
experimentos científicos com animais.
A ciência não para e a curiosidade incita o homem a contestar verdades. Foi assim que
Darwin, no século XIX, dedicou-se também a analisar os animais, porém sob outro prisma: o
comportamental. Analisando as emoções nos seres vivos – homens e animais – Darwin
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constatou que ambos sentem e expressam suas emoções, de modo que, dor, medo, pavor e
ansiedade são comportamentos comuns em homens, macacos, cachorros e cavalos(alguns dos
animais estudados por Darwin).
A ótica de que animais são como máquinas e de que é absolutamente natural explorálos legitimou a postura da manutenção de práticas que os maltrata, gera dor e sofrimentos, sem
nenhum incômodo ético ou moral.
Mas, note-se, a ciência Darwiniana se encarrega de chamar essa reflexão ao afirmar que
animais sentem. E Jeremy Bentham (Século XVIII/XIX), ciente da sensibilidade nos animais,
os inclui em suas discussões filosóficas, fazendo constar que o seu sofrimento deve ser levado
em consideração.
Peter Singer, filósofo contemporâneo, compartilha deste entendimento, defende os
animais como seres vivos sencientes e condena o especismo, segundo o qual os interesses
humanos devem se sobrepor ao das demais criaturas.
Tom Regan vai além e afirma querer ver todas as jaulas vazias e animais valorizados
como sujeitos-de-uma-vida.
Em 1965, com o intuito de compreender como viviam os animais criados para consumo
humano, foi instituído o Comitê Brambell. Da dificuldade encontrada por este comitê em
mensurar objetivamente os níveis de bem-estar dos animais, foi criado, em 1979, o critério das
“cinco liberdades”. Segundo ele, todo animal precisa de liberdade nutricional, liberdade
sanitária, liberdade comportamental, liberdade ambiental e liberdade psicológica para se sentir
bem.
Em 2012, um grupo de estudiosos e pesquisadores de várias áreas se uniram para estudar
o comportamento dos animais. O resultado disso foi a Declaração de Cambridge, defensora de
que muitos animais têm consciência.
Ou seja, hoje, a ciência já compreende que animais são seres vivos e sensíveis, muitos
deles, comprovadamente, dotados de consciência.
Quais são ou deveriam ser as consequências éticas e jurídicas deste tipo de
entendimento?
A ética diz respeito à capacidade que o ser humano tem de refletir sobre seus atos, traçar
objetivos, agir de acordo com eles e medir as consequências das suas condutas, antes mesmo
de realizá-las. Num pensamento ético, essa mensuração inclui o outro.
O outro, seja ele um humano ou animal, tem um valor em si mesmo, tem fragilidades,
interesses e necessidades que devem adentrar a esfera de consideração ética dos indivíduos.
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O raciocínio ético possibilita o questionamento de hábitos. E diante das novas
descobertas da ciência acerca de quem são os animais, urge que a ética as leve em
consideração.Diante disso, há que se pensar no hábito de utilizar equídeos como mão de obra
em centros urbanos sob um viés ético. Que tipo de vida esses animais levam? Que tipo de
consequências a conduta de explorá-los em cidades tem na vida deles? Que implicações o
trabalho urbano tem para o seu bem-estar?
A utilização de animais como mão de obra é uma prática antiga, que remonta aos
primórdios da nossa civilização, mas, hoje, apresenta-se como um resquício de uma atuação
antropocêntrica, que concebe os animais em razão da sua utilidade, sem enxergá-los como um
fim em si mesmo.
No Brasil, há registros de carroças circulando pelas cidades coloniais. De igual maneira,
datam dos tempos em que o Brasil pertencia a Portugal registros de maus tratos, uso abusivo e
crueldade contra animais de tração.
Desta feita, se desde os tempos do Brasil Colônia é usual a exploração de animais de
tração para transporte de cargas em cidades, já é o momento desta prática ser repensada, tendose em vista o bem-estar dos animais no atual cenário urbano. Mediante um raciocínio ético, é
preciso questionar o porquê desta permanência e aferir a sua real necessidade e consequências
na vida dos equídeos.
A mão de obra animal já não é a mola motora da economia brasileira, como nos idos
tempos. Hoje, carroças em cidades são uma reminiscência de tempos em que não havia
máquinas e motores que pudessem garantir ao homem mais agilidade e força para produzir e
transportar. Há que se concordar que hoje carroças podem ser substituídas por outros tipos de
transporte, tais como caminhões, caminhonetes e até mesmo o chamado “Cavalo de lata”.
Ainda assim, muitas pessoas tiram da exploração dos equídeos nas cidades o seu
sustento e de suas famílias, conduzindo carroças carregadas de entulhos de construção, na
maioria das vezes.
A carga é pesada, girando em torno de 500 kg a 800 Kg, acrescidos do peso da carroça
e do condutor. Esse peso é muito superior ao que pode suportar um animal de tração: em
perfeitas condições de saúde e nutrição.
Cavalos são animais de pasto, gostam de passar longas horas ao relento, comendo,
coçando-se, refrescando-se em nascentes, interagindo com seus iguais, descansando e
espojando-se. Mas esta é uma realidade muito distante daquela vivenciada pelos animais
trabalhadores urbanos.
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Nas cidades, esses animais não podem viver conforme a sua natureza e,em geral, não
recebem alimentação adequada. São raras as vezes que os equinos têm atendimento veterinário.
Esses animais descansam menos do que precisam e trabalham mais do que aguentam. Em meio
aos carros, buzinas e faróis, os animais que trabalham nas cidades vivem sob estresse, o que
implica níveis baixos de bem-estar.
Toda essa realidade e rotina vivenciadas pelos equídeos nos centros urbanos convergem
para a conclusão de que eles não têm liberdade comportamental, nutricional, ambiental,
psicológica e nem sanitária. Ou seja, animais de tração que trabalham em cidades não gozam
das “cinco liberdades” sinalizadoras do bem-estar animal.
Face a isto, o primeiro limite que se encontra para o uso de VTAs (veículos de tração animal)
em centros urbanos é o limite ético. Isso porque, se a ética implica em um agir raciocinado com
vistas ao bem para além de si mesmo, é imperioso que se repense qual tipo de vida tem sido
propiciada aos animais de tração urbanos.
Ao se tratar dos aspectos jurídicos relativos ao uso de VTAs em centros urbanos, há que
se lembrar que a forma como a humanidade se relaciona com os animais, desde o século XIX
até hoje, vem originando movimentos organizados na sociedade, no sentido de repudiar os maus
tratos a eles. Esse tipo de movimento se originou na Europa e espalhou-se por todo o Ocidente.
Do despertar dessa sensibilidade em relação aos animais, não tardaram a surgir leis tutelandoos, tanto em âmbito interno, quanto internacional.
Hoje, muitos países já têm leis protegendo os animais contra os maus tratos e a crueldade
humana: na Suíça, por exemplo, foi criado em 1978 um ato federal de proteção aos animais. O
Código Penal Italiano, por sua vez, prevê em seu artigo 544, o crime de maus tratos a animais.
E na Irlanda, desde 2011, vigora o Ato de Bem-estar Animal.
No Brasil, já em 1920 foi criada uma lei proibindo diversões que causassem sofrimento
aos animais.Em 1934, um Decreto (24645/34) proibiu os maus tratos contra animais e elencou
31 condutas que tipificariam os maus tratos. Em 1941, passa a ser consideradas como
contravenção penal a crueldade contra animais e a submissão deles a trabalhos excessivos. Em
1988, a Constituição Federal veda a crueldade contra animais, estabelecendo que compete ao
Poder Público protegê-los. Em sintonia com o comando constitucional, a Lei de Crimes
Ambientais, de 1998, tipificou como crime a conduta de maus tratos.
Este é o panorama ético e jurídico a ser considerado quando se analisa o uso de veículos
de tração animal nos centros urbanos nos dias atuais, no que se refere à situação dos animais
utilizados como mão de obra. Ou seja, tanto pelo viés ético quanto pelo jurídico, é imperioso
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que a manutenção do uso de VTAs em centros urbanos seja repensada, haja vista os níveis
baixos de bem-estar a que estão submetidos os animais utilizados para esse fim.
Afora o bem-estar dos animais utilizados para tração em cidades, há que se considerar
também as implicações no trânsito e as questões ambientais e de segurança relacionadas à
circulação dos VTAs.
Conforme analisado no decorrer deste trabalho, grande parte dos VTAs carrega resíduos
de construção e entulho e nem sempre faz a destinação adequada deste material. A falta de
emplacamento e de cadastro dos condutores pactua com os danos ambientais decorrentes dessa
prática, por dificultarem o trabalho de identificação dos infratores e impossibilitarem a
orientação e até mesmo repreensão dos mesmos.
Disto se conclui que, sem regulamentação do trânsito das carroças, fica obstado o
exercício do Poder de Polícia nos municípios, o que configura omissão do Poder Público. Isso
porque ele tem o poder-dever de agir de modo a garantir à coletividade os direitos fundamentais
que lhe são assegurados pela CF/88, dentre eles o direito a um meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
No que se refere à segurança, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB)estabelece regras
para circulação de quaisquer tipos de veículos em vias públicas. Conforme disposto no CTB,
cumpre aos municípios, por meio do seu poder de polícia, regulamentar o trânsito, procedendo
ao registro e licenciamento de veículos e condutores, fiscalizando, autuando e aplicando
penalidades. Isso se aplica tanto aos veículos de tração mecânica quanto aos VTAs, haja vista
que eles dividem o mesmo espaço urbano e devem sujeitar-se às mesmas normas do trânsito, o
que torna imprescindível o conhecimento do condutor acerca delas.
As normas do CTB objetivam a garantia da segurança no trânsito – para pedestres e
motoristas – e a fluidez no tráfego, de modo a assegurar aos cidadãos o seu direito de ir e vir.
Sendo o VTA um veículo, é preciso que essas garantias sejam asseguradas também em relação
a ele. Ou seja, VTAs não devem comprometera segurança das pessoas (tanto pedestres,
motoristas e passageiros quanto os próprios condutores) nem a fluidez no trânsito.
A proibição da circulação de VTAs em centros urbanos é uma inegável iminência, ante
a realidade urbana do século XXI. Houve um tempo das carroças, mas insurge um tempo em
que elas não caberão mais nas ruas e rodovias abarrotadas de carros, indiscutivelmente velozes
e apressados, mas paralisados em congestionamentos constantes. Neste cenário, a carroça –
lenta, movida por um animal e muitas vezes conduzida por quem desconhece as leis do trânsito
– é incompatível, representando um fator de risco para a sociedade.
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Diante desta discrepância entre o transporte movido à tração animal e o cenário do
tráfego que hoje se verifica nas cidades, senão pelo viés ético e jurídico do bem-estar dos
animais, cumprirá ao Estado proibir os VTAs em centros urbanos a fim de zelar pelo Direito
Fundamental à segurança, bem como pelo direito de ir e vir de seus cidadãos.
Na impossibilidade de imediata proibição da circulação de VTAs, há que se promover
políticas públicas que visem, a médio prazo, essa proibição, tais como: exigência de registro e
emplacamento das carroças, cadastro dos animais mediante apresentação de atestado médicoveterinário que comprove sua aptidão para o trabalho, exigência de habilitação para condutores
de VTAs a ser obtida mediante aferição de seus conhecimentos acerca das normas do trânsito
e cuidados com o bem-estar dos animais, políticas públicas de readequação da mão de obra dos
carroceiros mediante a oferta de cursos profissionalizantes, exigência num prazo determinado
de entrega ao Poder Público do animal e da carroça, ou somente da segunda, mediante termo
de compromisso de não utilização do animal para trabalho e especificação do local onde ficará
abrigado e sob os cuidados de quem.
Portanto, o limite jurídico ao uso de VTAs em centros urbanos é fundamentado na
vedação de crueldade imposta pela CF/88, na tipificação dos maus tratos como crime pela Lei
9605/98, no direito fundamental à segurança e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado,
no direito de ir e vir dos cidadãos e nas exigências para condução e circulação de veículos em
rodovias públicas, elencadas pelo CTB.
Nesse momento, pode-se questionar a constitucionalidade da proibição de VTAs que
aqui se defende, tendo-se em vista a garantia constitucional do livre exercício profissional e do
direito ao trabalho. Como conciliar essas normas constitucionais que, a princípio, parecem
tutelar interesses e necessidades divergentes?
Dworkin (2014), em sua obra O Império do Direito, preceitua a visualização do direito
como um grande sistema, no qual as normas devem harmonizar-se entre si. Segundo ele, em
caso de conflito entre os preceitos ditados pela Constituição Federal, deve-se proceder a análise
do caso concreto, de modo a ponderar qual comando deve prevalecer. Assim sendo, se existe
um conflito entre o comando constitucional que veda as práticas de submissão dos animais à
crueldade e o comando que estabelece o direito ao trabalho e o livre exercício de qualquer
profissão, como solucioná-lo?
A resposta que aqui se encontrou para esse suposto conflito passa pela ideia de Poder
de Polícia. Hobbes e Rousseau, por meio do contratual ismo, explicaram o Estado como ente
capaz de limitar interesses individuais em prol do interesse da coletividade. Cretella Junior, ao
definir Poder de Polícia, também assim se posiciona. Tendo em vista a constitucionalização do
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meio ambiente, neste trabalho, entende-se que também cumpre ao Poder de Polícia limitar
vontades individuais por motivos ambientais, o que inclui a proteção da fauna contra interesses
egoísticos.
Ou seja, cumpre ao Estado regular as relações humanas entre si e dos humanos com o
meio ambiente e com os outros seres vivos, tendo em vista todos os interesses envolvidos.
Diante disso, frente ao sistema jurídico vislumbrado por Dworkin, que prevê a harmonia
entre as normas constitucionais e infraconstitucionais, aqui entende-se que os veículos de tração
animal devem ser proibidos nos centros urbanos, mediante implementação de políticas públicas
que assegurem e propiciem aos carroceiros o exercício de outra atividade, de forma a garantirlhes uma vida com dignidade.
Ou seja, o Estado deve assegurar o cumprimento do comando normativo que garante o
direito ao trabalho e o livre exercício profissional, deve, inclusive, propiciar a efetividade desse
direito aos cidadãos, mas também deve assegurar que o seu exercício não constitua uma prática
que submeta os animais à crueldade.
Uma lei dessa natureza é harmônica com o sistema normativo vigente: abole uma
prática vedada pela CF/88, garante a segurança e fluidez no trânsito, protege o meio ambiente
(ao obstar a descarga pelos VTAs de entulhos em locais inapropriados) e propicia aos cidadãos
que hoje vivem da exploração animal a reinserção em outra atividade econômica, de forma a
garantir-lhes uma vida com dignidade, sem prescindir da exploração animal.
Admite-se que, com eventual impossibilidade de proibição imediata do trânsito de
VTAs, os municípios legislem no sentido de regulamentação dessa atividade, nos moldes
determinados pelo CTB e tendo-se em vista o bem-estar dos animais e a segurança e fluidez
nas ruas e avenidas. Para tanto, conforme salientado alhures, é imprescindível que se exija o
cadastramento de carroças e carroceiros, a inspeção de veículos e animais, o conhecimento das
regras de trânsito por parte dos condutores de VTAs, de modo análogo ao que se exige para o
trânsito dos demais tipos de veículos e seus condutores.
Esta é uma atribuição que compete aos municípios e deve ser inserida na agenda política
dos governantes e legisladores, visto se tratar de um dever de regular a atuação privada e a
atividade econômica em prol de interesses coletivos, levando em consideração a obrigação do
Poder Público de garantir a segurança e a fluidez no trânsito, bem como o comando
constitucional que preza pelo bem-estar dos animais.
Para implementação e efetividade das leis que regulamentem o uso de VTAs em cidades,
o Poder Público deve fomentar a transição e fiscalizar para que os carroceiros que ainda
mantiverem suas atividades com uso de cavalos possam exercê-la sem imposição de sofrimento
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ao animal e com respeito às suas necessidades de alimentação, descanso e medicação, até que
os VTAs sejam efetivamente abolidos.
Uma mudança na forma de se relacionar com os animais passa pela aliança entre os
limites jurídicos e éticos. Face a isso, além de uma legislação proibindo os VTAs ou, no
mínimo, traçando exigências para sua utilização nas cidades, é preciso também que o Estado
faça valer o seu comando constitucional de vedação de crueldade contra animais, investindo
em conscientização e eventos educativos que possam contribuir para a internalização de novos
valores e sensibilidades em relação aos animais.
Somente com uma atuação firme do Poder Público, a vedação constitucional de práticas
que submetam animais à crueldade será realmente um mandamento respeitado no dia a dia da
sociedade brasileira.
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