
 

  

Nº 1.0000.18.045697-2/003
PED.CONC.SUSP.AP.CV 4ª CÂMARA CÍVEL
Nº 1.0000.18.045697-2/003 GOVERNADOR VALADARES
REQUERENTE(S) MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

DE MINAS GERAIS 
REQUERIDO(A)(S) UNIAO RURALISTA RIO DOCE 
INTERESSADO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DECISÃO

Vistos.

Em  face  do  afastamento  temporário  do  Relator  prevento,

vieram os autos conclusos nos termos do art. 79, §5º, da Resolução

03/2012, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para a apreciação

da medida de urgência requerida.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação

interposto contra a sentença (ordem 18) que, nos autos da Ação

Declaratória movida por UNIÃO RURALISTA RIO DOCE em face do

Estado  de  Minas  Gerais,  julgou  procedente  o  pedido  inicial  para

declarar  que  não  há  impedimento  para  a  realização  do  evento

denominado  "48ª  Vaquejada  de  Governador  Valadares"  entre  os

dias 14 a 17 de junho, no Parque de Exposições daquela cidade.

Decido.

O  pedido  de  concessão  de  efeito  suspensivo  ao  recurso,

diretamente  ao  tribunal,  tem  cabimento  nos  casos  em  que  a  lei

prevê a produção imediata dos efeitos da sentença, nos termos do

art. 1.012, §3º, do CPC/2015:

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo
nas  hipóteses  do  §  1o poderá  ser  formulado  por
requerimento dirigido ao:
I  -  tribunal,  no  período  compreendido  entre  a
interposição da apelação e sua distribuição, ficando
o relator designado para seu exame prevento para
julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
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A sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória

produz  efeitos  imediatamente  após a  sua publicação  e,  portanto,

constitui uma das hipóteses em que se admite o requerimento de

efeito suspensivo diretamente ao tribunal, conforme inciso III do §1º

do art. 1.012 do CPC/2015.

O  §4º  do  referido  dispositivo  legal  estabelece  que  “nas

hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo

relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do

recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de

dano grave ou de difícil reparação”.

Assim, cumpre ao requerente demonstrar a probabilidade de

provimento  de  seu  recurso  (tutela  de  evidência  recursal),  ou  a

relevante  fundamentação  e  o  risco  de  dano  grave  ou  de  difícil

reparação (tutela de urgência recursal).

A tutela de evidência recursal, extraída mediante análise da

probabilidade de provimento do recurso, aplica-se aos casos em que

há precedentes obrigatórios ou quando a sentença revelar evidente

desconformidade com dispositivos normativos.

Fredie Didier Jr. discorre sobre a tutela de evidência recursal:

A compreensão desse termo indeterminado passa,
inicialmente,  pela  percepção de que  o  CPC-2015
estruturou um sistema de respeito  a precedentes
obrigatórios  (art.  927,  CPC).  Assim,  há
“probabilidade  de  provimento”,  a  permitir  a
concessão  do  efeito  suspensivo  à  apelação,  nos
casos  em  que  a  sentença  apelada  não  tenha
observado precedente obrigatório,  sem apresentar
qualquer  fundamento  de  distinção  ou  superação
(art. 489, §1º, VI, CPC). Do mesmo modo, não será
possível  conceder  esse  efeito  suspensivo,  nos
casos de apelação interposta contra sentença que
segue precedente obrigatório, sem que o apelante
demonstre  fundadas  razões  para  a  distinção  ou
superação. (Curso de Direito Processual Civil.  Vol.
1. 18. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 189)
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Por  sua  vez,  a  tutela  de  urgência  recursal  não  exige

probabilidade de provimento do recurso, mas somente o relevante

fundamento, que deve ser combinado com risco de dano grave ou

de difícil reparação.

No caso em análise, foi concedida a tutela de urgência para

autorizar  a  expedição  do  alvará  e  realização  do  evento  48ª

Vaquejada  de  Governador  Valadares,  com  as  seguintes

condicionantes (ordem 12): “1) Obrigatoriedade de o autor cumprir e

fazer  que  os  participantes  do  evento  cumpram  integralmente  o

regulamento da Associação Brasileira de Vaquejada - ABVAQ, ano

2017, em especial a Seção VI - Fiscalização de Condutas Proibidas

e a Seção VII - Bem Estar Animal; 2) A manutenção durante toda a

realização  do  evento  de  um  médico  veterinário  para  atender

eventuais  incidentes  com  os  animais;  3)  Para  o  caso  de  ser

constatado maus tratos aos animais, os responsáveis poderão ser

responsabilizados criminalmente na forma da Lei nº 9.605/98, em

seu  art.  32,  sem  prejuízo  de  outras  sanções  cabíveis.  Expedir

imediatamente mandado a Polícia Militar do Meio Ambiente, através

da 8 CIA PM IND MAT/8 RPM, situada na Avenida Rio Doce, n. º

4049, Ilha dos Araújos, nesta cidade, requisitando seja destacado

efetivo  para  fiscalizar  o  evento  a  ser  realizado  pela  autora,  em

especial  a  constatação  da  integridade  física  dos  animais,

elaborando relatório ao final de cada dia do evento, que deverá ser

apresentado a este juízo, no prazo de 05 dias, após o término do

evento”.

Foi interposto o Agravo de Instrumento nº 1.0000.18.045697-

2/001 contra a decisão que concedeu a tutela de urgência, recebido

com  efeito  suspensivo  (ordem 18),  para  impedir  a  realização  do

evento.
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Sobreveio  a  sentença  de  ordem  18,  p.  13/17,  que  julgou

procedente  o  pedido  inicial  e  confirmou  a  liminar  anteriormente

concedida, para “declarar que não há impedimento para a realização

do evento denominado "48ª Vaquejada de Governador Valadares"

entre os dias 14 a 17 de junho,  no Parque de Exposições desta

cidade”.

É  contra  esta  sentença  que  o  Ministério  Público  interpôs

apelação, à qual pretende a atribuição de efeito suspensivo.

Do risco de dano grave ou de difícil reparação

O risco  de  dano  grave,  de  difícil  ou  impossível  reparação,

neste  caso,  embora  coexista  para  ambas  as  partes,  deve  ser

ponderado  observando-se  a  estrutura  normativa  constitucional  de

proteção  ao  meio  ambiente,  direito  fundamental  cujo  dever  de

defendê-lo cumpre ao Poder Público e a toda a coletividade.

A existência de risco para União Ruralista Rio Doce, quanto à

perda econômica decorrente da não realização do evento, decorre

de uma expectativa criada com a concessão da tutela de urgência

por ela requerida, cujo caráter é precário, uma vez que inexistia o

reconhecimento anterior de seu direito à realização da vaquejada.

Bem assim,  o  perigo  de  irreversibilidade  na  concessão  da

tutela de urgência deve ser analisado ponderando-se os interesses

em conflito, conforme advertem DIDIER, BRAGA e OLIVEIRA:

Diante desses direitos fundamentais em choque –
efetividade  versus segurança –, deve-se invocar a
proporcionalidade, para  que  sejam  devidamente
compatibilizados.
Como  regra,  sempre  que  forem  constatados  a
probabilidade do direito  e o perigo da demora da
prestação  jurisdicional  resultantes  da  sua  não-
satisfação  imediata,  deve-se  privilegiar  o  direito
provável, adiantando sua fruição, em detrimento do
direito  improvável  da  contraparte.  Deve-se  dar
primazia  à  efetividade  da  tutela  com  sua
antecipação, em prejuízo da segurança jurídica da
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parte  adversária,  que  deverá  suportar  sua
irreversibilidade  e  contentar-se,  quando  possível,
com uma reparação pelo equivalente em pecúnia.
(Op. cit. p. 614)

Cabe avaliar, assim, no caso concreto, se há probabilidade do

direito de quem postula a tutela de urgência.

Da probabilidade de provimento do recurso

A  probabilidade  de  provimento  do  recurso  decorre  do

reconhecimento,  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  da

inconstitucionalidade da Lei  nº  15.299/2013  do Estado do Ceará,

que regulamentava a vaquejada como atividade desportiva e cultural

naquele Estado.

Prevaleceu, naquela ocasião, o voto do Relator, Min. Marco

Aurélio,  cujo  fundamento  determinante  pautou-se  na  inerente

crueldade com os animais decorrente da vaquejada:

A  par  de  questões  morais  relacionadas  ao
entretenimento  às  custas  do  sofrimento  dos
animais,  bem mais sérias se comparadas às que
envolvem  experiências  científicas  e  médicas,  a
crueldade  intrínseca  à  vaquejada  não  permite  a
prevalência  do  valor  cultural  como  resultado
desejado pelo sistema de direitos fundamentais da
Carta de 1988. O sentido da expressão “crueldade”
constante  da parte final  do inciso VII  do § 1º  do
artigo 225 do Diploma Maior alcança, sem sombra
de  dúvida,  a  tortura  e  os  maus-tratos  infringidos
aos  bovinos  durante  a  prática  impugnada,
revelando-se  intolerável,  a  mais  não  poder,  a
conduta  humana  autorizada  pela  norma  estadual
atacada. No âmbito de composição dos interesses
fundamentais  envolvidos  neste  processo,  há  de
sobressair  a  pretensão  de  proteção  ao  meio
ambiente.  (ADI  4983,  Relator(a):   Min.  MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-
04-2017 PUBLIC 27-04-2017)

Embora  a  questão  não se  encontre  sedimentada  ainda no

âmbito  do  STF,  pois  pendente  o  julgamento  na  Ação  Direta  de
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Inconstitucionalidade nº 5.728/DF, ajuizada pelo Fórum Nacional de

Proteção e Defesa Animal em face da Emenda à Constituição nº 96,

de 06 de junho de 2017, que acrescentou o § 7º ao art.  225 da

Constituição Federal, “para determinar que práticas desportivas que

utilizem animais não são consideradas cruéis,  nas condições que

especifica”, o posicionamento atual da corte constitucional deve ser

considerado, privilegiando-se sobretudo a segurança jurídica.

Não  se  pode  olvidar,  ainda,  que  a  inclusão  de  norma

ambiental menos protetiva no texto constitucional e no ordenamento

infraconstitucional  represente  evidente  afronta  ao  princípio  da

vedação ao retrocesso, assim definido por Édis Milaré:

A  proibição  do  retrocesso  em  matéria  ambiental
vem  exatamente  no  sentido  de  garantir  que  no
evoluir do tempo, e da edição de novas normas e
de sua aplicação, também se mantenha o piso de
garantias  constitucionalmente  impostas  ou  se
avance na proteção do meio ambiente. (Direito do
Ambiente. 10. ed. São Paulo: RT, 2015. p. 277)

Bem assim, havendo dúvida quanto à ocorrência ou não de

maus-tratos em razão da prática da vaquejada, deve ser adotado o

princípio da precaução em matéria ambiental,  para que se evite a

ocorrência  do  dano  enquanto  não  descartadas  as  hipóteses  de

sofrimento animal para atendimento ao entretenimento humano.

Por fim, deve ser privilegiada a decisão do eminente Relator

prevento,  Des.  Dárcio  Lopardi  Mendes,  proferida  quando  do

recebimento do Agravo de Instrumento nº 1.0000.18.045697-2/001,

que suspendeu a realização do evento por considerar que “a prática

da Vaquejada como vem sendo desenvolvida, revela a agressão a

valores  mínimos,  como  o  respeito  à  integridade  e  a  vida  dos

animais”.
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Por todo o exposto, verifica-se a probabilidade de provimento

do  recurso  de  apelação  a  autorizar  a  concessão  de  efeito

suspensivo ao recurso.

Diante do exposto, defiro a atribuição de efeito suspensivo

à apelação,  para resgatar os efeitos da decisão desta 4ª Câmara

Cível  proferida  no  Agravo  de  Instrumento  nº  1.0000.18.045697-

2/001,  que  suspendeu  a  tutela  de  urgência  e  determinou  a

suspensão da realização do evento 48ª Vaquejada de Governador

Valadares, com data prevista para 14 a 17 de junho de 2018, sob

pena de multa diária de R$30.000,00.

Retornando  o  Relator  prevento  do afastamento  temporário,

remetam-se os autos conclusos à sua consideração, na forma do

art. 79, § 6º do RITJMG.

Belo Horizonte, 12 de junho de 2018.

DES. RENATO DRESCH
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