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EVENTO PREVISTO PARA INÍCIO  EM 14 DE JUNHO DE 2018

Anexo: cópia integral do processo eletrônico de origem. ausentes a procuração tendo em vista se tratar o

agravante do Ministério Público.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no estrito cumprimento de

suas  funções  institucionais,  vem perante  Vossa  Excelência,  não  se  conformando  com a  r.  Decisão

Interlocutória proferida pelo Juiz de Direito  a quo nos autos acima referidos, interpor  AGRAVO DE

INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, nos termos do

art. 1.015, inciso I e art. 1.019, inciso I, ambos do NCPC, para julgamento pela 2 a instância, fazendo-o

nos termos dos fundamentos em anexo.

Nestes termos, pede deferimento.

Governador Valadares, 02 de maio de 2018.

Leonardo Diniz Faria

Promotor de Justiça

Comarca de Governador Valadares

Leonardo Castro Maia

Promotor de Justiça

Bacia do Rio Doce

Anelisa Cardoso Ribeiro Luciana Imaculada de Paula

Membro do GEDEF                             Coordenadora do CEDEF
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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DESEMBARGADOR  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  DE

JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Referência: Ação ordinária 5003477-55.2018.8.13.0105
Juízo de origem: 1a Vara Cível da Comarca de Governador Valadares
Agravante: Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Agravado: União Ruralista Rio Doce

RAZÕES RECURSAIS

EGRÉGIO TRIBUNAL,

COLENDA CÂMARA,

PRECLAROS DESEMBARGADORES,

DOUTO(A) PROCURADOR(A):

1. RELATÓRIO

Cuida-se de ação declaratória com pedido de tutela de urgência proposta pelo agravado  perante

o Juízo de origem – 1ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares – por meio da qual pretendem

ver possibilitada a realização do evento 48ª Vaquejada de Governador Valadares com previsão para

ocorrer entre os dias 14 a 17 de junho de 2018.

Argumentou,  entre  outros  fundamentos,  que  o  parágrafo  7º  incluído  ao  art.  225  do  Texto

Constitucional  pela  EC 96/17  foi  efetivamente  regulamentado pela  Lei  Federal  13.364/2016 e  pela

portaria 1.781 do MAPA (Ministério  da Agricultura,  Pesca e Pecuária),  não havendo mais nenhum

empecilho legal para a realização do evento objetivado. Acrescentou que a Procuradoria Jurídica do

Estado,  através  da  Instrução  de  Serviço  GDA 024/2017,  emitiu  parecer  favorável  à  realização  das

vaquejadas no âmbito do estado de Minas Gerais. 

Requereu,  ao  final,  a  concessão  de  medida  liminar  para  que  se  declarar  a

validade/legalidade/regularidade da 48ª Vaquejada de Governador Valadares. 

Por fim, sobreveio a decisão ora agravada por meio da qual a magistrada de origem houve por

bem conceder a medida liminar postulada, ao fundamento de que: a) inexiste dispositivo legal específico

que vede terminantemente a prática da vaquejada; b) o legislador ordinário editou a Lei 13.364/2016,

elevando a vaquejada à condição de manifestação da cultural nacional e patrimônio cultural imaterial; c)
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a decisão proferida pelo plenário do STF na ADI 4983 não possui caráter vinculante; d) o regulamento

da ABVAQ apresenta normas que asseguram o bem-estar dos animais, não havendo mais crueldade, na

medida em que é obrigatória a utilização de protetor de cauda para os bois envolvidos na prática.

Tendo o Ministério Público tomado ciência da referida decisão, e, por não concordar com os

argumentos de fato e de direito utilizados na solução da questão pela magistrada  a quo, o Ministério

Público interpõe o presente recurso.

Cumprido o disposto no art. 43, inciso III, da Lei Nacional 8.625/1993, passa-se ao exame dos

pressupostos recursais. 

2. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O agravo de instrumento é o recurso  cabível contra a decisão interlocutória sobre as tutelas

provisórias (art. 1.015, I, do NCPC); o agravo é interponível no prazo de 15 dias,  ex vi do §5o do art.

1.003 do NCPC, sendo o presente recurso  tempestivo, eis que a decisão agravada foi proferida na

data  de 23.04.2017,  tendo o Ministério  Público  sido  intimado em  24.04.2017,  quando recebeu

eletronicamente o processo em referência; o Ministério Público possui legitimidade para recorrer,

ex vi do art. 996 do NCPC; há sucumbência, havendo interesse recursal; não se registra a existência de

fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; e à luz de critério subjetivo, eis que o recorrente é

o Ministério Público, afastada está a exigência do preparo (§1o do art. 1.007 do NCPC).

O agravado constituiu os seguintes advogados nos autos da ação declaratória de origem:

Edmundo Diniz Alves (OAB/MG 79.546), Ione de Paula Rodrigues (OAB/MG 80.888), Helberth

Rodrigues Ribeiro (OAB/MG 81.496), Frederico Guimaraes Fonseca (OAB/MG 79.837), Fabiano

Augusto Rodrigues Ribeiro (OAB/MG 102.335), com escritório profissional na Av. do Contorno,

3505, Santa Efigênia, Belo Horizonte (procuração às fls. 18 dos autos originários).

O agravo, em síntese, deve ser conhecido.

3. MÉRITO

No mérito recursal, razão não assiste ao Juízo a quo, merecendo reforma a decisão interlocutória

proferida pela magistrada nos autos do processo. Com efeito, argumentou a magistrada que o legislador

ordinário  editou  a  Lei  13.364/2016,  elevando  a  vaquejada  à  condição  de  manifestação  da  cultural

nacional e patrimônio cultural imaterial; a decisão proferida pelo plenário do STF na ADI 4983 não

possui caráter vinculante; o regulamento da ABVAQ apresentaria normas que asseguram o bem-estar

dos animais, não havendo mais crueldade, na medida em que é obrigatória a utilização de protetor de

cauda para os bois envolvidos na prática.
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Pois bem. Passa-se, a seguir, a discorrer acerca dos argumentos que levam à necessidade de re -

forma da decisão agravada, senão vejamos. 

3.1 – Em que consiste a vaquejada

A vaquejada, prática considerada "esportiva" e "cultural" fundada no nordeste do Brasil, consiste

na tentativa de uma dupla de vaqueiros, montados em cavalos distintos, derrubar um touro puxando-o

pelo rabo, dentro de uma área demarcada. Reportando-se ao exame da inicial da ADI 5772 atualmente

em curso perante o Supremo Tribunal Federal – em que se questionam dispositivos constitucionais e

infraconstitucionais relacionados à prática – adiante explicitados, tem-se que a  “Vaquejada é prática

esportiva  e  cultural  surgida  no  Nordeste  brasileiro,  na  qual  dois  vaqueiros  montados  a  cavalo

objetivam derrubar animais puxando-os pela cauda, nos limites de área previamente definida. Surgiu

da necessidade de reunir o gado criado solto em campos não demarcados e de apartar os animais de

cada proprietário.”

Mais à frente, prossegue o autor da ação, o então Procurador-Geral da República Rodrigo Janot:

De início, vaquejadas eram eventos festivos realizados após a separação do gado.

Aos poucos, popularizaram-se, tornaram-se evento público de competição e passaram

a  ser  fortemente  exploradas  como  atividade  econômica,  com  disputa  entre  os

vaqueiros, cobrança de ingressos dos espectadores, venda de produtos no entorno do

evento e distribuição de prêmios. A atividade passou por certa descaracterização e

assemelha-se à tradição cultural original apenas na técnica de puxar o rabo do

bovino, violentamente, a fim de derrubá-lo. Pouco subsiste a necessidade de reunir

gado solto no campo, a  fim de apartá-lo. O tratamento lesivo imposto aos animais

decorre de objetivos esportivos e lucrativos.

Analisando  a  organização  morfofuncional  entre  os  seres  humanos  e  os  animais,  estudos

científicos comprovam que ambos possuem uma sequência de estruturas nervosas responsáveis pela

recepção e condução dos estímulos causadores da dor até determinadas regiões do cérebro, os quais se

diferenciam na expressão quantitativa e não na qualitativa, servindo de órgão de manifestação da mente.

Vale ressaltar que, nos mamíferos, há a atuação do sistema ativador reticular ascendente, responsável

pela passagem do tronco encefálico dos estímulos de sensibilidade e dor, da visão do que está ocorrendo

e dos estímulos sonoros. 

Portanto, é notável que o animal tem condição de avaliar e interpretar a adversidade da situação

a  que  se  encontra  submetido,  disso  resultando  dor  física  e  sofrimento  mental  e,  dessa  forma,  a
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submissão  desses animais  aos  caprichos  dos  homens  configura  a  prática  de  maus  tratos,  revelando

tratamento cruel. 

3.2 – Das novas concepções do meio ambiente

O texto constitucional alberga em seu art. 5º, caput, a previsão explícita de que “Todos

são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos

estrangeiros  residentes  no  País  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  segurança  e  à

propriedade, nos termos seguintes”.

Abrangido pela expressão “direito à vida”, direito máximo por excelência, inclui-se a

concepção do meio  ambiente  como existência  daquele  próprio,  considerado este  último igualmente

direito fundamental1, embora não previsto textualmente no Título II do texto constitucional, na medida

em que sua disposição normativa veio a ser apresentada no art. 225 da Constituição, adiante melhor

explicitado, passando a gozar de especial proteção dada pelo legislador constitucional.

Nesse  sentido,  cada  vez  mais  atual  a  ruptura  paulatina  com  o  conceito  de

antropocentrismo  clássico,  considerando-se  a  importância  de  outras  formas  de  vida  que  não  só  a

humana, merecedoras de igual proteção jurídica, abrindo-se espaço para novas concepções, a exemplo

do biocentrismo e do antropocentrismo mitigado. “Toda forma de vida é única e merece ser respeitada,

qualquer  que seja  sua  utilidade  para  o  homem,  e,  com sua finalidade  de  reconhecer  aos  outros

organismos vivos este direito, o homem deve guiar-se por um código moral de ação.”

Sobre o novo paradigma constitucional, acrescenta Henrique Pandim Barbosa Machado2:

Pela primeira vez na história constitucional brasileira, o meio ambiente foi alçado ao

patamar de bem jurídico autônomo, desvinculando-se das concepções anteriores, que

sempre o atrelavam a outros direitos como a cultura, a educação e a saúde. A natureza

passa a ser  vista  como um sistema,  ou seja,  holisticamente,  e  não mais  de modo

fragmentário e esparso, como era até então. 

1 O fato de o tema meio ambiente, no corpo da Constituição, encontrar-se no Título VIII, “Da ordem social” e não no
Título II,  “Dos direitos e garantias fundamentais”, não retira deste o  status  de um direito fundamental, como afirma
Manuel Gonçalves Ferreira Filho: Direito ao meio ambiente. Este é um direito de solidariedade – a terceira “geração”
dos direitos fundamentais (a primeira, as liberdades; a segunda, os direitos sociais). Na verdade, pode-se retraçar, com
facilidade, a sua genealogia. Provém do direito à vida (primeira geração), por intermédio do direito à saúde (segunda
geração) – COSTA, Beatriz Souza. Meio Ambiente como direito à vida: Brasil, Portugal e Espanha – 3. ed. - Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2016.

2 MACHADO, Henrique Pandim Barbosa. Por uma Constituição Gaia: a busca de um novo modelo constitucional para
os animais não humanos e para a natureza. Belo Horizonte: Fórum, 2018.
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3.3 – Do posicionamento de técnicos da área veterinária acerca dos danos provocados nos animais

envolvidos na prática

Os atos da vaquejada, segundo consta do laudo técnico da Dra. Irvênia Luíza de Santis

Prada, acarretam danos aos animais em fuga. Explica: 

Ao perseguirem o bovino, os peões acabam por segurá-lo fortemente pela cauda (rabo),

fazendo com que  ele  estanque  e  seja  contido.  A cauda dos animais  é  composta,  em

estrutura óssea, por uma sequência de vértebras, chamadas coccígeas ou caudais, que se

articulam umas com as outras. Nesse gesto brusco de tracionar violentamente o animal

pelo rabo, é muito provável que disto resulte luxação das vértebras, ou seja, perda da

condição anatômica  de contato de uma com a outra.  Com essa ocorrência,  existe  a

ruptura  de  ligamentos  e  de  vasos  sanguíneos,  portanto,  estabelecendo-se  lesões

traumáticas. Não deve ser rara a desinserção (arrancamento) da cauda, de sua conexão

com o tronco.  Como a porção caudal  da coluna vertebral  representa  continuação dos

outros  segmentos  da  coluna  vertebral,  particularmente  da  região  sacral,  afecções  que

ocorrem  primeiramente  nas  vértebras  caudais  podem  repercutir  mais  pra  frente,

comprometendo  inclusive  a  medula  espinhal  que  se  acha  contida  dentro  do  canal

vertebral. Esses processos patológicos são muito dolorosos, dada a conexão da medula

espinhal com as raízes dos nervos espinhais, por onde trafegam, inclusive os estímulos

nociceptivos  (causadores  de  dor).  Volto  a  repetir  que  além de dor  física,  os  animais

submetidos a esses procedimentos vivenciam sofrimento mental.

A  estrutura  do  equinos  e  bovinos  é  passível  de  lesões  na  ocorrência  de  quaisquer

procedimentos  violentos,  bruscos e/ou  agressivos,  coerência  com a  constituição  de todos os corpos

formados por matéria viva. Por outro lado, sendo o cérebro o órgão de expressão da mente, a complexa

configuração morfofuncional que exibe em equinos e bovinos é indicativa da capacidade psíquica desses

animais,  de  aliviar  e  interpretar  as  situações  adversas  a  que  são  submetidos,  disto  resultando

sofrimento”3.    

Tal conclusão é corroborada pelo corpo técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária,

cuja oitiva aconteceu em 28 de setembro de 2016, na sede da Promotoria de Justiça em data anterior:

“[...] O Sr. Carlos Fernando de Souza, e o Sr. Rogério Teixeira Baptista atentaram

para a questão das práticas do rodeio, passando a esclarecer acerca das modalidades

de  provas  denominadas  vaquejadas,  bulldogging,  team  rouping e  calf  rouping,

passando a apresentar as características da prática da vaquejada, que consiste em uma

prática em que um animal bovino de médio porte (garrote) é solto na arena e passa a

3 Laudo transcrito em: LEITÃO, Geuza.  A voz dos sem voz, direitos dos animais. Fortaleza: INESP, 2002. 
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ter  aparteado  por  dois  peões  montados  em  cavalos,  sendo  que  um  deles  fica

responsável por conseguir pegar a calda (rabo do animal) e passa para o outro peão,

que prende a calda em um artefato preso ao pulso do peão, que a partir de então dá

um tranco no animal,  que deve ser derrubado em determinada área demarcada na

arena;  que tal prática acarreta inegáveis maus tratos, inclusive culminando em

lesões físicas ao bovino, alvo da atividade, com chance inclusive de vir a óbito;

que o equino montado pelo peão também pode se encontrar em situação de maus

tratos, tendo em vista a alta carga de impacto imprimida pelo peão, inclusive se

utilizando  de  esporas,  além  dos  danos  psicológicos  a  ambos  os  animais  em

decorrência do estresse causado pelos atos praticados [...]. 

De igual modo, o estudo conduzido pela Universidade Federal de Campina Grande/PB

revela que os cavalos utilizados na vaquejada (sobre os quais os praticantes fazem a montaria em busca

do boi para derrubá-lo pela cauda) também sofrem lesões e danos irreparáveis em razão da atividade:

“As  observações  do  estudo  permitem  concluir  que:  nas  condições  da  pesquisa,

tendinite, tenossivonite, exostose, miopatias focal e por esforço, fraturas e osteoartrite

tarsica são as afecções locomotoras traumáticas prevalentes em equinos de vaquejada;

tendinite e tenossinovite são as afecções locomotoras traumáticas de maior ocorrência

em  equinos  de  vaquejada;  osteorartrite  társica  primárias  e  secundárias,  são  mais

ocorrentes em equinos adultos de maior idade, exploradas em vaquejada e, conforme

as referências  evidenciadas; o percentual das ocorrências de afecções locomotoras

traumáticas  em equinos  de  vaquejada  constitui-se  um dado de  conotação  clínica

relevante”4. 

Corroborando  tal  entendimento,  o  parecer  técnico  SACEDAN/SEMA  e

COFAU/SUGAP/IBRAM 01/2015 da Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal traz,

em resumo, que a queda abrupta e violenta do bovino no solo pode acarretar no animal as seguintes

lesões:

Pele e tecido celular subcutâneo – equimoses, hematomas, queimaduras – por atrito,

solução de continuidade e perda de tecido;

Coluna  vertebral  –  sub-luxação,  luxação  e  fratura  de  vértebras,  com  lesões

conseqüentes da medula espinal e de raízes dos nervos espinais;

4 FERNANDES  DE  OLIVEIRA,  Carlos  Eduardo.  Afecções  locomotoras  traumáticas  em  equinos  de  vaquejada
atendidos  no  hospital  veterinário/UFCG,  Patos  –  PB.
http://www.cstr.ufcg.edu.br/mono_nv_2008_2/monogr_carlos_eduardo_fernandes.pdf. Acessado em 10/10/2016.

http://www.cstr.ufcg.edu.br/mono_nv_2008_2/monogr_carlos_eduardo_fernandes.pdf
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Síndrome de Wobbller e Síndrome da Cauda Equina;

Tórax –  fratura de costelas, contusão pulmonar, ruptura da parede do tórax com

ocorrência  de  pneumo-tórax,  colabamento  dos  pulmões  e  conseqüente  perda  da

capacidade respiratória;

Musculatura do tronco e membros – miopatia de captura –processo inflamatório

dos  músculos  pelo  estresse  da  captura,  que pode  ocorrer  até  14  dias  depois  do

episódio. Ruptura de ligamentos, tendões e de estruturas musculares.

Inervação da cabeça e dos membros – paralisia do nervo facial. Avulsão do plexo

braquial e/ou paralisia do nervo radial.

Membros  – subluxação  e  luxação  das  peças  articulares.  Fraturas  de  segmentos

ósseos. Paresia ou paralisia resultante da avulsão do plexo braquial e/ou lesão do

nervo radial.

Cauda -  hiperestiramento,  compressão,  deslocamento,  luxação,  fratura única ou

múltipla das vértebras caudais,  coccígeas,  deslocamento,  estiramento,  ruptura ou

arrancamento da causa pelo excesso de força em um único ponto;

Pele  – derrame sanguíneo subcutâneo,  pela  ruptura  de  vasos,  com formação de

hematomas. Na queda do solo, lesão de pele em todas as áreas de contato direto com

o chão no momento do decúbito – derrames, equimoses, hematomas;

Órgãos  internos  – ruptura  –  fígado,  baço,  bexiga,  estômago  e  rins  –  com

conseqüente hemorragia interna. 

No mesmo sentido, a nota técnica elaborada pelo GEDEF – Maus tratos a animais em

provas de vaquejadas – também concluiu que “bovinos e eqüinos ao serem submetidos às condições de

realização das provas e treinamentos de vaquejadas, apresentam estrutura física organização neuro-

sensorial e dimensão psíquica compatíveis com a vivência de dor, angústia, ansiedade e sofrimento.

(...)  Portanto, a prática da Vaquejada expõe os animais a maus tratos,  causando-lhes ferimentos e

mutilações em níveis capazes de levá-los à morte, submetendo-os, assim, à crueldade; 

3.4 – Do texto constitucional e da legislação infraconstitucional

A legislação brasileira protege todos os animais, colocando-os a salvo de maus tratos e

crueldade, sendo o Brasil um dos poucos países do mundo a tratar desse tema no âmbito constitucional.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no capítulo do Meio Ambiente dispõe que:

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e  essencial  à  sadia qualidade de vida,  impondo-se ao Poder
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Público  e  à  coletividade  o  dever  de  defendê-lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e

futuras gerações.

§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”.

Este preceito constitucional inspirou o legislador ordinário ambiental a criminalizar, no

artigo 32 caput da Lei 9.605/98, todo aquele que "praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar

animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos".

As disposições citadas compõem o  núcleo essencial de proteção à fauna, abrangendo

todos os tipos de animais,  sejam eles silvestres,  exóticos,  migratórios,  domesticados ou domésticos.

Embora estes estejam submetidos as regras civis do direito de propriedade, foram igualmente tutelados

pelo legislador, o qual erigiu em cláusula pétrea um dispositivo de conteúdo moral.

Dessa  forma,  conclui-se  que a  exibição  de  animais,   para  fins  de  diversão  humana,

causando-lhes maus-tratos e visando à obtenção do lucro é prática vedada pela nossa legislação.

O princípio da precaução assevera que: “havendo risco de dano ambiental, a ausência

de certeza científica sobre o fato não poderá justificar a ausência de medidas eficazes para prevenir

aquele dano”. Nesse sentido, havendo estudos que afirmam a possibilidade de os animais sentirem dor

física e sofrimento mental, conclui-se que há um risco quando eles são golpeados, como ocorre nas

vaquejadas. Dessa forma, deve-se adotar medidas eficazes no sentido de impedir estas práticas.

Neste  sentido,  não  se  olvida  da  edição  da  Lei  Federal  13.364/2016,  a  qual  eleva  a

vaquejada e provas com nomes estrangeiros, a exemplo de bulldog, Team Penning e Work Penning, e

respectivas  expressões  “artístico-culturais”  à  condição  de  “manifestação  cultural  nacional”  e  de

“patrimônio cultural imaterial”, o que, por si só, não desconfigura a natureza e as constatações acerca

dos maus-tratos impingidos aos animais.

  Ora,  referida  norma  –  de  caráter  absolutamente  genérico -  consistiu  manifesta

tentativa legislador ordinário de driblar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ação

direta  de  inconstitucionalidade  4983  –  não  pode  consistir  em  verdadeiro  cheque  em  branco  para

autorizar, abertamente, a prática de maus-tratos contra os animais envolvidos nesta atividade. 
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3.5 – Da inserção no texto constitucional do parágrafo 7º ao art. 225

O legislador  ordinário,  após  a  edição  da  Lei  Federal  13.364/2016,  cuidou  ainda  de

aprovar a Emenda Constitucional 96, de 06 de junho de 2017, incluindo o parágrafo 7º ao art. 225,

estabelecendo que:

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se

consideram cruéis  as práticas desportivas que utilizem animais,  desde que sejam

manifestações culturais,  conforme o § 1º do art.  215 desta Constituição Federal,

registradas  como  bem  de  natureza  imaterial  integrante  do  patrimônio  cultural

brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar

dos animais envolvidos.

Veja-se  a parte  final  da  referida alteração –  legou à  LEI específica  em âmbito

infraconstitucional a regulamentação destas práticas por meio de ato normativo que ASSEGURE

o bem-estar dos animais envolvidos.

Trata-se – segundo a clássica divisão de eficácia das normas constitucionais promovida

por José Afonso da Silva – de norma constitucional de eficácia  limitada, dependendo, portanto, da

manifestação do legislador infraconstitucional para possibilitar a produção de seus efeitos.

Ora, se tais práticas fossem inequivocamente isentas de causação de maus-tratos por qual

razão haveria necessidade de lei posterior regulamentadora para assegurar o bem-estar dos animais? Vê-

se  com clareza  que  a  própria  alteração  promovida no  Texto  Maior,  embora  aduza que as  práticas

desportivas envolvendo animais não seriam cruéis,  traz a ideia da necessidade de lei  que assegure,

garanta, estabeleça, implemente e efetive o bem-estar dos animais envolvidos nesta prática, levando a

não outra conclusão de que estão sim sujeitos a tais situações. 

No mesmo sentido, foi a conclusão adotada pelo i. Desembargador do TJMG Wander

Marotta nos autos do agravo de instrumento 1.0000.17.048.494-3/001, que atribuiu efeito suspensivo ao

agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão liminar proferida no mandado

de  segurança  5004759-65.2017.13.0105,  envolvendo  as  mesmas  partes  da  presente  ação,

oportunidade em que destacou:
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A EC 96, evidentemente, veicula uma norma de eficácia limitada, explicitamente

interditando a sua imediata aplicação até que “lei específica” lhe viabilize a plena

eficácia. Essa lei não foi ainda publicada, pelo que a condição estabelecida na própria

regra constitucional (de “assegurar o bem estar dos animais envolvidos”) não foi

cumprida e veda a aplicação da nova regra. 

As  normas  constitucionais  de  eficácia  limitada  são  normas  cuja  aplicabilidade  é

mediata,  indireta  e  reduzida;  dependem  da  edição  de  regra  futura,  em  que  o

legislador,  integrando  a  sua  eficácia  mediante  lei,  confira-lhes  capacidade  de

execução dos interesses que se mostram albergados pela garantia.

Há, portanto, para que a plena eficácia da regra constitucional se materialize, uma

condição suspensiva que lhe impede os efeitos e estabelece condição para a futura lei:

ela deve assegurar o “bem estar dos animais envolvidos.” 

 (…)

No caso, sem essa legislação precedente e condicionante, prevalecem as interdições

da jurisprudência atual, a reconhecer, como o fez o STF, que as vaquejadas praticadas

atualmente  não  asseguram  este  bem  estar  (necessidade  reafirmada  pela  própria

Emenda). Essa questão já foi discutida pelo STF diante de leis permissivas editadas

por vários Estados.

(…)

Essas  razões  prevalecem,  data  vênia,  pelo  menos  até  que,  editada  a  lei

condicionante de proteção, a sua constitucionalidade seja verificada pelo colendo

STF. 

Em suma, torna-se imprescindível que se aguarde a lei específica, a que se refere a

EC 96, para que se liberem as vaquejadas, realizadas atualmente, seja em Governador

Valadares  –  ou  no  Estado  de  Minas  Gerais  -   sem  qualquer  lei  específica

regulamentando  e  assegurando  o  bem-estar  dos  animais  envolvidos,  o  que  atenta

contra o que dispõe o artigo 225, parágrafo 7º, da CF.

Os animais são seres vivos, mas, ainda que criados para abate, não se justifica impor-

lhes  um sofrimento  desnecessário em práticas como a da vaquejada,  devendo ser

aplicada a teoria da transcendência dos motivos determinantes à decisão que julgou

inconstitucional a lei cearense acima referida. 

E,  nesse  ponto,  não  discorda  o  próprio  agravado  -  quanto  à  necessidade  de

regulamentação específica da referida alteração constitucional - consoante se observa dos argumentos

apresentados na petição inicial da ação declaratória de origem.
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3.6 - Da ausência de lei específica até o momento e da insuficiência dos regulamentos expedidos

A  QUESTÃO  CENTRAL  DO  PRESENTE  RECURSO  É:  EXISTE  LEI

ESPECÍFICA  REGULAMENTADORA  TAL  COMO  DETERMINA  A  NORMA

CONSTITUCIONAL?

Quanto à existência de lei específica regulamentadora, a resposta é apenas uma: a citada

lei específica inexiste até o momento.

Vejamos  os  instrumentos  normativos  que  embasa  o  agravado  sua  afirmação  de

regulamentação da vaquejada:

1) Lei Federal 13.364 de 29 de novembro de 2016 - referida lei foi editada muito antes

da alteração constitucional (de 06.06.2017), de modo que não poderia regulamentar algo que sequer

existia no mundo jurídico antes de sua edição. Ademais, ateve-se apenas a elevar a vaquejada como

prática cultural e nada mais. 

2)  Portaria  1.781  de  14.08.2017  do  MAPA (Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento) - referido ato regulamentar - de caráter infralegal - simplesmente cuidou de aprovar o

regulamento geral de vaquejada expedido pela ABVAQ, associação que representa os praticantes da

vaquejada, à revelia do processo legislativo válido e legítimo.

3)  “Regulamento  Geral  de  Vaquejada -  o  que  se  verifica  trata-se  do  chamado

“Regulamento Geral de Vaquejada”, elaborado pela própria Associação Brasileira de Vaquejada, de seu

art.  38  que  estabelece  que  “qualquer  maltrato  proposital aos  bois  e  cavalos  acarretará  a

responsabilização daquele diretamente envolvido na ocorrência.”

Ora, o que se dessume, é que os atos de maus-tratos “não propositais” estariam, por

lógica inversa, permitidos, o que retrata, na realidade, a própria essência da prática, que consiste, como

já dito, em derrubar o boi, violentamente, com um puxão por sua cauda, para que seja derrubado em

uma área previamente delimitada.
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Por esta razão, como informado pelo próprio agravado, inviável a celebração de qualquer

termo de ajustamento de conduta para consentir com a prática, diante da total inviabilidade de se realizar

a atividade sem que se tenha como pressuposto a derrubada violenta do bovino na arena.

O  art.  41  do  mesmo  Estatuto  prevê  que  os  animais  devem  ser  tratados  de  modo

humanitário,  com dignidade,  respeito  e  compaixão. Tais  preocupações  representam,  na  verdade,

mero  engodo  pois,  em  mínimo  de  senso  lógico,  como  garantir  respeito  e  dignidade  aos  animais

colocados em situação de evidente causação de graves lesões físicas e sofrimento mental?

Assim,  conclui-se:  os  atos  supostamente  garantidores  expedidos  pelos  próprios

organizadores da prática e mesmo atos infralegais  não substituem a necessidade de lei específica

determinada pelo texto constitucional, a ser regularmente aprovada após devido processo legal

legislativo, discutido com a participação de toda a sociedade civil e não apenas por um pequeno

grupo que defende a sua realização.

3.7 – De eventos anteriores autorizados na Comarca de Governador Valadares

Nos autos da ação civil  pública 5001951-87.2017.8.13.0105 proposta por este Órgão

Ministerial em início de março do último ano em face da vaquejada que se realizaria no município de

Frei Inocêncio, integrante desta Comarca, a decisão proferida pela mesma magistrada, em relação à qual

se  nutre  absoluto  respeito,  foi  exatamente  na  linha  de  que,  conforme  regulamento  da  ABVAQ

(Associação Brasileira de Vaquejada), não haveria mais crueldade e o bem-estar animal estava sendo

protegido, vez ainda que seria obrigatória a utilização do protetor de cauda nos bovinos.

Infelizmente, não foi outra a constatação no decorrer do evento de que – ao contrário

do que idealizado – os bovinos participantes sofreram SIM maus-tratos, vários deles com manchas

sugestivas de sangue no dorso, tendo inclusive um bovino fraturado a perna esquerda após ter sido

derrubado pelos vaqueiros na pista, além de inúmeras outras perversas constatações, tudo conforme

laudo anexo.

Nesse sentido, mais uma vez se esclareça: a proteção da cauda não elimina os danos

causados aos bois, conforme acima destacado, que sofre lesões na coluna vertebral, tórax, luxação de

membros e até mesmo ruptura de órgãos internos e consequente hemorragia interna. Além dos

danos nos equinos igualmente envolvidos na prática.

3.8 – Dos argumentos de geração de renda, empregos e atividade cultural
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Nem se diga, ainda, que a prática em questão geraria empregos e renda por todo o país,

além de se tratar de atividade fruto de manifestação cultural por todo o país.

O que não  se  pode mais  admitir  é  que,  sob  o  pretexto  de  expressão  de  movimento

cultural, a sociedade seja conivente com esta prática reiterada de tortura animal, motivada diretamente

pelo lucro de espetáculos milionários promovidos nos diversos cantos do país. A geração de renda se

concentra quase exclusivamente nas mãos dos grandes organizadores, falecendo razão ao argumento de

que geraria emprego e renda à população pobre e desguarnecida.

E mais.  Ainda que houvesse geração de emprego e renda com a atividade, uma vez

constatada sua  ilegalidade,  não  se  pode admitir  a  existência  de  condutas  ilícitas  sob o  pretexto  de

movimentação de renda aos envolvidos na atividade. Caso assim fosse válido o argumento, teríamos que

admitir outras práticas ilegais já banidas, a exemplo das conhecidas rinhas de galo do passado.

Conforme  expressão  do  Supremo  Tribunal  Federal,  se  um  dia  esta  prática  foi

considerada cultura, é preciso reconhecer que cultura também se muda, os tempos são outros e nele não

há mais espaço para convivência com este tipo de comportamento primitivo movido pelo sádico gosto

de diversão com o sofrimento alheio.

Algumas fotos, extraídas da internet, ilustram o grau de perversidade a que o animal é

submetido durante a prática da vaquejada e as lesões provocadas:
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3.9  –  Do  entendimento  do  Supremo Tribunal  Federal  quanto  a  práticas  esportivas  envolvendo

animais

No que tange  ao  posicionamento  jurisprudencial  afeto  ao  tema,  vale  registrar  que o

Supremo Tribunal  Federal  se  apoia  na  concepção de  que  o  meio  ambiente:  a)  supera  a  dicotomia

cultura/natureza; b) reconhece a necessária harmonia entre a construção do ser social e sua convivência

no meio em que vive; e c) entende os direitos das gerações futuras como fundamental ((ADI 3540 MC,

Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2005).

Em duas paradigmáticas oportunidades o Supremo Tribunal Federal, julgando o conflito

de  interesses  entre  cultura  e  meio  ambiente,  reconheceu  a  necessidade  de  observância  do  texto

constitucional no que pertine ao art. 225, VII:

1) a denominada “FARRA DO BOI”, prática reconhecida como submissora dos

animais à crueldade,  através do RE 153.531, de relatoria do Ministro Francisco

Rezek, julgado em 03.06.1997;

2)  a  conhecida  “RINHA DE GALO”, oportunidade  em que  o  STF analisou,

através  da  ADI  1.856/RJ,  a  constitucionalidade  da  Lei  carioca  2.895/98,  que

autorizava a prática, quando se reconheceu, novamente, que aspectos culturais

não podem suplantar a proteção constitucional conferida ao meio-ambiente e,
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frise-se,  aos  animais  não  humanos.  Outras  leis  estaduais  que  autorizavam  a

prática  tiveram o mesmo caminho da inconstitucionalidade reconhecida (ADI

2514, Rel.  Min. Eros Grau, julgado em 29.06.2005 e ADI 3.776/RN, Rel. Min.

César Peluso, julgado em 14.06.2007).

E nessa mesma direção seguiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que

julgou  procedente  a  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  (ADI)  nº  4983,  ajuizada  pelo

Procurador-geral da República contra a Lei 15.299/2013, do Estado do Ceará, que regulamenta a

vaquejada como prática desportiva e cultural no estado. A maioria dos ministros acompanhou o

voto do relator, ministro Marco Aurélio, que considerou haver “crueldade intrínseca” aplicada

aos animais na vaquejada.

Em  seu  voto,  o  ministro  Marco  Aurélio  afirmou  que  laudos  técnicos  contidos  no

processo demonstram consequências nocivas à saúde dos animais: fraturas nas patas e rabo, ruptura

de ligamentos e vasos sanguíneos, eventual arrancamento do rabo e comprometimento da medula

óssea. Também os cavalos, de acordo com os laudos, sofrem lesões. Para o relator, o sentido da

expressão “crueldade” constante no inciso VII do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal

alcança a tortura e os maus-tratos infringidos aos bois durante a prática da vaquejada.

Ao  final,  a  Corte  concluiu  o  julgamento  no  sentido  compatível  com a  denominada

“Constituição Gaia”, extirpando do ordenamento o ato normativo que violava a integridade e dignidade

dos animais envolvidos na prática. 

Não custa registrar, ainda, que, em âmbito federal, em que pese a edição da Lei Federal

nº 13.364/2016, a qual eleva o Rodeio, a Vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-

culturais,  à  condição  de  manifestação  cultural  nacional  e  de  patrimônio  cultural  imaterial,  além da

própria alteração do texto constitucional (art. 225, §7º, CR), tal disposições estarão, igualmente, fadadas

à declaração de inconstitucionalidade como recentemente levado a efeito pelo STF na ADI 4983.

Neste sentido, a Procuradoria-Geral da República já propôs a mencionada Ação

Direta de Inconstitucionalidade 5.772 – com a relatoria atribuída ao Min. Luís Roberto Barros –

que  se  posicionou  contra  a  prática  na  mencionada  ação  julgada  –  para  declarar  a

inconstitucionalidade dos citados dispositivos.

Frise-se que, ao contrário do argumentado pelo agravado de que a liminar não teria

sido  deferida -  tenta-se  induzir  a  ERRO o Juízo,  pois  ateve-se  o  Ministro  relator  a  adotar  o  rito
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abreviado previsto no art. 12 da Lei 9.868/99, sem qualquer pronunciamento efetivo, de modo a levar a

questão o quanto antes ao Plenário do Supremo Tribunal. 

Inclusive  destacou  o  relator,  no  despacho  proferido  em 02.04.2018,  que  "a matéria

submetida à apreciação desta Corte é de inequívoca relevância, bem como possui especial significado

para a ordem social e a segurança jurídica. Existe substancial controvérsia acerca do tema, de modo

que se demonstra necessário o exame definitivo da questão por parte deste Supremo Tribunal."

3.10 – Do posicionamento da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais

A Nota Jurídica nº 1.082/2016 da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, datada de

25.10.2016, revelava que: “é incontestável a crueldade impingida aos animais durante a vaquejada,

tendo em vista não somente as consequências decorrentes dessa prática, mas também a forma como

ela é desenvolvida,  valendo frisar que: de início, o boi é enclausurado e submetido a uma tortura

prévia, inclusive por meio de estocadas e choques elétricos, para que saia do estado de mansidão e

dispare em fuga, a fim de viabilizar a perseguição; conduzido pela dupla de vaqueiros competidores, o

boi é agarrado pelo rabo, o qual é torcido até que o animal caia no chão, com as quatro patas para

cima,  ficando  totalmente  dominado;  isso  frequentemente  causa  fratura  nas  patas,  ruptura  de

ligamentos  e  de  vasos  sanguíneos,  traumatismos  e  deslocamento  da  articulação  do  rabo  ou  até

arrancamento  deste,  resultando  no  comprometimento  da  medula  espinhal;  além disso,  os  cavalos

utilizados na atividade também sofrem lesões irreparáveis, tais como tendinite, tenossivonite, exostose,

miopatias focal e por esforço, fraturas e osteoartrite társica.

A  conclusão  apresentada  na  referida  nota  jurídica  foi  a  de  que  “Com  base  nas

considerações  aqui  expendidas,  especialmente  os  fundamentos  fáticos  e  jurídicos  que  levaram  à

conclusão do STF pela inconstitucionalidade da Lei nº 15.299/2013 do Estado do Ceará, quando do

julgamento da ADI nº 4983, entende-se que a prática da vaquejada viola o art. 225, §1º, inciso VIII, da

Constituição da República de 1988 e enquadra-se no tipo penal previsto no art. 32 da Lei Federal nº

9.605/1998,  não devendo ser  tolerada por  qualquer  autoridade  pública,  inclusive  pelo  Diretor  do

Instituto Mineiro de Agropecuária, sob pena de responsabilização, nos termos do disposto no §3º do

artigo 225 da CR/1988.

A alegada instrução de serviço GDA 024/2017 informada pelo agravado em sua petição

inicial de origem, oriunda do IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária), contraria a própria orientação

anteriormente firmada pela Advocacia-Geral do Estado, que foi, terminantemente, contrário à prática.
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Até  os  próprios  técnicos  da  área  de  veterinária  do  IMA, regional  de  Governador  Valadares,  cujas

declarações foram acima transcritas, se posicionam contrariamente à atividade.

4. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL

Lastreado  no  princípio  basilar  do  Direito  Ambiental  –  princípio  da  precaução,  é

importante que a atuação jurisdicional seja eficaz,  isto é,  se faça  presente no  momento anterior à

consumação do dano. Por isso urge reconhecer, através da antecipação da pretensão recursal que se

postula,  a  necessidade  de  salvaguarda  dos  animais  da  brutalidade  humana,  antes  que  eles  sejam

golpeados, comprimidos, espicaçados, perseguidos, laçados e derrubados diante de uma multidão, que

se compraz com tão deprimentes cenas.

O  fundamento  do  pedido  é  extremamente  relevante  e,  segundo  atestam  os  estudos

descritos  na inicial,  há certa  probabilidade de ocorrência de crueldade para com os animais,  o  que

contraria o artigo 225, § 1o, inciso VII, da Constituição Federal; o artigo 32, “caput”, da Lei dos Crimes

Ambientais (Lei n.º 9.605/98) e demais dispositivos acima referidos.

Há também fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, se o

pedido só for analisado depois de realizado evento, os animais já terão sofrido os maus-tratos , como

acabou, infelizmente, acontecendo com a questionada vaquejada no município de Frei Inocêncio.

Qual  será  a  postura  do  Poder  Judiciário?  Apenas  esperar  a  ocorrência  dos

inúmeros danos aos animais para posterior responsabilização, quando é possível, a tempo e modo,

evitá-los?

Disso  resulta  a  necessidade  de  deferimento,  em antecipação  de  tutela,  da  pretensão

recursal, ordenando-se, IMEDIATAMENTE, A PROIBIÇÃO DE SUBMISSÃO DOS ANIMAIS À

VAQUEJADA, de modo que o Agravado NÃO REALIZE NEM PERMITA QUE SE REALIZE A

PROVA DE VAQUEJADA NO EVENTO DOS DIAS 14 a 17 DE JUNHO/2018, NO MUNICÍPIO

DE GOVERNADOR VALADARES, sob pena de multa de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais)

ao  requerido,  além  da  responsabiblização  por  crime  de  desobediência  e  paralisação  com

interdição do local do evento, caso haja insistência na sua realização.

Requer, caso a ordem seja deferida, seja requisita a presença da Polícia Militar do

Meio Ambiente e do Instituto Mineiro de Agropecuária, para a fiscalização do cumprimento da

ordem, apontando ao Juízo eventuais violações.

5. CONCLUSÃO

Em face do exposto, o Ministério Público requer:
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1) Seja deferida pelo Relator, em antecipação de tutela e nos moldes acima indicados, a pretensão

recursal, comunicando-se ao Juízo a quo a decisão (art. 1.019, I, do NCPC).

  

2) Seja PROVIDO O PRESENTE AGRAVO, reformando-se a Decisão Interlocutória recorrida

dos autos principais, determinando-se a proibição de submissão dos animais à vaquejada, de

modo que o agravado não realize nem permita que se realize a prova de vaquejada no

evento dos dias 14 A 17 de junho/2018, no município de Governador Valadares, sob pena

das sanções acima destacadas.

3) Seja determinada a intimação do agravado para apresentação de resposta no prazo legal, bem

como oficiado o magistrado de primeiro grau para apresentar informações, no prazo legal.

Governador Valadares, 02 de maio de 2018.

Leonardo Diniz Faria

Promotor de Justiça

Comarca de Governador Valadares

Leonardo Castro Maia

Promotor de Justiça

Bacia do Rio Doce

Anelisa Cardoso Ribeiro Luciana Imaculada de Paula

Membro do GEDEF                             Coordenadora do CEDEF
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