
 
 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 03/2018 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por meio das 

Promotoras de Justiça signatárias, no uso das atribuições legais, com fundamento no artigo 127, 

no inciso III do artigo 129, todos da Constituição Federal; no inciso IV parágrafo único do 

artigo 27 da Lei Federal nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); e, inciso 

XX do artigo 6º da Lei Complementar Federal nº 75/1993 (Estatuto do Ministério Público da 

União), aplicável por força do artigo 80 da Lei Federal nº 8.625/1993; e visando à efetividade 

do art. 225, ̕§ 3º da Constituição Federal, do art. 1º da Lei 13.426/2017 e do art. 3º da Lei 

Estadual 21.970/2016; vem expedir RECOMENDAÇÃO, pelos fatos e fundamentos a seguir 

expostos: 

 

 I – OBJETO DA RECOMENDAÇÃO: 

  

 Cuida a presente recomendação da ilegalidade da realização do evento “4ª PROVA DE 

LAÇO EM DUPLA”, às 09 h do dia 30 de junho de 2018, no “Rancho Pai e Filho”, localizado 

na zona rural do Município de Arcos/MG, evento que reúne, além de shows musicais, PROVAS 

DE LAÇO, nas quais cavalos, bois e bezerros sofrerão atos de abuso e maus-tratos. 

 

 II – FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

 



 
 

 

 

 CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, dentre os quais se 

destaca o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 127 e 129, III da CF/1988), 

 CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público expedir recomendações, 

visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos 

interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 27, parágrafo único, IV, da Lei 

8.625/1993 e inc. XX, do art. 6º, da Lei Complementar 75/1993); 

 CONSIDERANDO que, “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”, conforme preceitua o artigo 225, caput, da Constituição Federal de 1988; 

 CONSIDERANDO que, para assegurar a efetividade desse direito, corolário do direito 

fundamental à vida (CRFB: art. 5º, caput), o texto constitucional incumbe ao Poder Público dos 

deveres de «preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas» e de «proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma 

da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 

espécies ou submetam os animais a crueldade» (art. 225, §1º, I e VII, respectivamente); 

 CONSIDERANDO que o art. 32 da Lei 9.605/98 define como crime toda a prática 

de abuso, maus-tratos, ferimentos ou mutilações de animais silvestres, domésticos ou 

domesticados, nativos ou exóticos, cuja pena fixada é de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) 

ano; 

 CONSIDERANDO que o art. 1º do referido Decreto determina que “TODOS os 

animais existentes no país são tutelados pelo Estado”; 

CONSIDERANDO que nas provas de laço são utilizados instrumentos e ações que 

inerentemente impingem sofrimento aos animais; 

CONSIDERANDO que as provas de laço utilizam bezerros de tenra idade, com cerca 

de 40 (quarenta) dias de vida, que são separados das mães precocemente e sofrem agressões 

físicas e psíquicas desde os momentos anteriores à prova até o final dela; 



 
 

 

 

 CONSIDERANDO que estando ainda no brete, o bezerro pode ter sua cauda tracionada 

pelo peão para estimulá-lo a correr, causando diversas lesões internas, bem como dor intensa 

na região comprometida; 

 CONSIDERANDO que uma vez liberado na arena, o animal encontra-se assustado 

pela situação inusitada e corre para tentar fugir de seus perseguidores, o que revela sofrimento 

mental ou psíquico; 

 CONSIDERANDO que no momento da prova em si, a laçada brusca no pescoço do 

animal, a queda abrupta e violenta no solo, a suspensão e nova queda, bem como o ato de laçar 

suas patas, podem causar lesões nos sistemas respiratório e circulatório, no segmento cervical 

da coluna vertebral e da medula espinal, bem como nos tecidos cutâneos e na musculatura, além 

da possibilidade de atingir ossos e órgãos internos, causando sua morte; 

 CONSIDERANDO que no “calf-roping” ou “laço de bezerro” o laço que atinge o 

pescoço do animal o faz estancar abruptamente, sendo tracionado para trás, em sentido 

contrário ao que corria. Ele então é erguido do solo até a altura da cintura do peão, que o atira 

violentamente ao chão, sendo três de suas patas amarradas juntas; 

 CONSIDERANDO que no “team-roping” ou “laço em dupla” um peão laça a cabeça 

de um garrote enquanto outro laça suas pernas traseiras; em seguida, os peões o esticam entre 

si, resultando em sérios danos à coluna vertebral e lesões orgânicas, já que o animal é 

tracionado em sentidos opostos; 

 CONSIDERANDO que no “bulldogging” o peão desmonta de seu cavalo em pleno 

galope, atirando-se sobre a cabeça do animal em movimento, devendo derrubá-lo ao chão, 

agarrando-o pelos chifres e torcendo violentamente seu pescoço. Ocorre assim, deslocamento 

de vértebras, rupturas musculares e diversas lesões advindas do impacto; 

 CONSIDERANDO que, ao contrário do que alegam os defensores das provas de laço, 

no sentido de que seriam atividades próprias das fazendas, as laçadas e derrubadas são 

consideradas ultrapassadas pelas atuais técnicas de produção pecuária, justamente por elevarem 

o risco de morte e lesões irreversíveis, desvantajosas ao pecuarista; 

 CONSIDERANDO que se as referidas práticas são condenáveis até mesmo nas 

fazendas, com muito mais razão não podem ser admitidas como mero entretenimento; 



 
 

 

 

 CONSIDERANDO que durante a prática das provas de laço, um evento antinatural, os 

animais são expostos a situações estranhas àquelas necessárias a sua vida, (que no caso de 

bezerros lactentes seria, principalmente, estar ao lado de suas mães), gerando grande sofrimento 

mental; 

 CONSIDERANDO que a Declaração Universal dos Direitos dos Animais proclamada 

pela UNESCO em sessão realizada em Bruxelas, em 27 de janeiro de 1978, nenhum animal 

deverá ser submetido a maus-tratos ou atos cruéis; 

 CONSIDERANDO que, nos termos da “Declaração de Cambridge sobre a Consciência 

Animal”, publicada em 07 de julho de 2012, na Francis Crick Memorial Conference on 

Consciousness in Human and non-Human Animals, no Churchill College da Universidade de 

Cambridge, no Reino Unido, os cientistas comprovaram que animais vertebrados e alguns 

invertebrados como cefalópodes (polvos, lulas e caranguejos) são seres sencientes, sendo 

dotados de estados emocionais, capazes de vivenciar experiências positivas e negativas; 

CONSIDERANDO que a senciência é atributo da consciência e uma capacidade de 

adaptação, sendo assim, os mamíferos vertebrados superiores têm sensações de dor pelo menos 

tão intensas quanto as nossas; 

CONSIDERANDO que, além dessa capacidade de vivenciar sensações semelhantes às 

humanas, como dor, prazer, tristeza e alegria, os animais também são dotados da capacidade de 

perceberem sua própria existência; 

CONSIDERANDO que, além das lesões físicas, resultantes de trauma em tecidos e 

órgãos, por serem seres sencientes, os animais usados em provas de laço também sofrem danos 

psíquicos e mentais, mediante a vivência de sensações de medo, solidão, ansiedade, 

perseguição, pânico, humilhação e outras; 

 CONSIDERANDO que, por estas razões, diversas entidades de defesa do meio 

ambiente, especialmente as organizações de proteção aos animais, condenam esse tipo de 

"festa", a qual também é vedada, vale registrar, na Inglaterra, bem como, internamente, em 

diversas cidades do Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro nas quais foram editadas leis 

proibindo as provas de rodeio e de laço, inclusive em Barretos/SP, considerada a “capital do 

rodeio brasileiro”; 



 
 

 

 

CONSIDERANDO que pelas aludidas razões o E. Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, no julgamento da ADI nº 2146983-12.2015.8.26.0000, declarou a inconstitucionalidade 

da Lei Municipal 5.056/2015 do município de Barretos, que revogara o art. 2º da Lei Municipal 

nº 4.446/2010, que vedava “a realização de qualquer tipo de prova de laço e/ou vaquejada”, por 

provocar, segundo o relator, “inaceitável retrocesso ambiental, o que não se coaduna com a 

ordem constitucional vigente.”; 

CONSIDERANDO que, pelas razões apresentadas acima, muitos Tribunais brasileiros 

têm decidido pela proibição da promoção, em festividades, das provas de rodeio e de laço, bem 

como considerado a Lei Federal nº 10.519/02, que regulamenta os rodeios, inconstitucional, 

como, por exemplo, os acórdãos exarados pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

na Apelação nº 0164600-97.2007.8.26.0000, de relatoria do Des. Torres de Carvalho, julgada 

em 10.07.2008, na Apelação nº 0006162-86.2009.8.26.0457, cujo Relator foi o Desembargador 

Ruy Alberto Leme Cavalheiro, publicado no DJ dej. 28.04.2011, e pelo E. Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região, 5ª Turma Especializada, na AC 201151010117643, cujo Relator foi o 

Desembargador Guilherme Diefenthaeler, publicada no D J. de 03/06/14, entre outras decisões; 

CONSIDERANDO que tal prática está na contramão do mundialmente reconhecido e 

difundido “bem-estar animal” e em desacordo com os preceitos constitucionais e legais pátrios; 

CONSIDERANDO que o Poder Público não pode fomentar uma atividade que 

caracteriza, explicitamente, maus-tratos aos animais envolvidos nos rodeios, em 

dissonância às disposições constitucionais, legais e às declarações internacionais de que o 

Brasil é signatário; 

Por todo o exposto e considerando, por fim, que é atribuição do Ministério Público 

expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem 

como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 27, parágrafo 

único, IV, da Lei 8.625/1993 e inc. XX, do art. 6º, da Lei Complementar 75/1993), 

RECOMENDA ao Exmo. Sr. Denilson Francisco Teixeira, DD. Prefeito Municipal 

de Arcos que não expeça alvará para a instalação e realização de eventos em que ocorrerão 

as provas de laço, em especial da festividade da “4ª PROVA DE LAÇO EM DUPLA”. 



 
 

 

 

EFICÁCIA: a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário 

quanto às providências solicitadas e poderá implicar a adoção de todas as providências 

administrativas e judiciais cabíveis (cíveis, criminais, e referentes a prática de ato de 

improbidade administrativa), caso permaneça inerte em face da violação dos dispositivos legais 

acima referidos. 

REQUISITA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 129, III 

e VI da Constituição da República, art. 26, I da Lei nº 8.625/1993, art. 74, VIII da Lei 

Complementar nº 34/1994 e art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/1985 que o recomendado, no prazo de 

07 (sete) dias, apresente informações a respeito do eventual acatamento da presente 

recomendação. 

Sendo o que cumpria fazer no momento, como dever funcional, prevenindo atuais 

e futuras infrações aos interesses coletivos que defende, o Ministério Público expede a presente 

recomendação. 

Arcos, 18 de junho de 2018. 

 

Juliana Amaral de Mendonça Vieira 

Promotora de Justiça de Arcos 

 

 

Luciana Imaculada de Paula 

Promotora de Justiça 

Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna 
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