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PED.CONC.SUSP.AP.CV 4ª CÂMARA CÍVEL 
Nº 1.0000.18.045697-2/006 GOVERNADOR VALADARES 
AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO - MPMG  
REQUERIDO(A)(S) UNIAO RURALISTA RIO DOCE  

 

DECISÃO 

Vistos. 

Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à         
apelação cível interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais. 

Alega o Órgão Ministerial que o processo cuida de ação          
declaratória com pedido de tutela de urgência proposta pelo apelado          
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          
inicialmente entre os dias 14 a 17 de junho de 20181 e, já agora, entre os                
dias 13 e 16 de junho de 2019; o Ministério Público, tomando ciência da              
referida decisão de tutela antecipada, interpôs agravo de instrumento         
perante este Tribunal de Justiça, registrado sob o nº         
1.0000.18.045697-2/001 e distribuído à relatoria de Vossa Excelência, que         
determinou ao agravado que se abstivesse de promover o referido evento,           
decisão esta proferida em 10.05.2018 (ID 43991380); que foi promovido o           
julgamento antecipado da lide, sem qualquer intimação do Ministério         
Público, fosse para manifestar sobre produção de provas, fosse para          
exarar sua manifestação final, julgando-se o procedente o pedido inicial,          
com a reiteração dos fundamentos da decisão liminar, sem contrapor os           
argumentos apresentados em sede de agravo, decisão proferida na data          
de 07.06.2018, permitindo a realização do evento, dois dias úteis antes da            
sua previsão de realização; que , formulada apelação do Ministério Público           
(Peça de ID: 45123213) e pedido de concessão de efeito suspensivo,           
semelhante ao que ora se apresente, foi deferido pelo Des. Renato Dresch            
(decisão de ID 45362162, de 12/06/2018), determinando-se a suspensão         
da Vaquejada em Governador Valadares, prevista para os dias 14 a 17 de             
junho de 2018. 

Assegura que a autora interpôs embargos de declaração        
para que fosse, na sentença, declarada a inexistência de impedimento          
legal para a realização das vaquejadas anualmente organizadas pela         
autora na cidade de Governador Valadares, além de expedição de alvará           
para realização de evento na data de 09 a 12/08/2018 (Peça de ID:             
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45123729); que o Estado de Minas Gerais também apresentou embargos          
declaratórios, sustentando que a decisão de mérito estava eivada de erro           
material porque ofendeu o devido processo legal (violação ao contraditório          
e ampla defesa) ao finalizar a demanda quando ainda em curso o prazo             
para o Estado de Minas Gerais manifestar-se nos autos, contestando o           
feito; que, ao final, requereu fosse declarada nula a decisão, com           
reabertura do prazo processual para oferecimento da contestação (Peça         
de ID: 45131252); que, em decisão exarada em 14.06.2018 (Peça de ID:            
45420846), a magistrada oficiante acolheu os embargos declaratórios        
opostos pelo Estado de Minas Gerais, atribuindo-lhes efeitos infringentes         
para reconhecer que não houve o decurso do prazo para o requerido            
apresentar contestação; que a medida prejudicou os embargos        
declaratórios do autor e a apelação ministerial (Peça de ID: 53628114), vez            
que anulou a decisão terminativa, reabrindo o prazo de defesa para o réu             
(Peça de ID: 45420846); que a contestação do Estado de Minas Gerais,            
arguiu preliminarmente a ilegitimidade para figurar no polo passivo da          
demanda, requerendo a inclusão do IMA no feito. No mérito, pugnou pela            
improcedência dos pedidos iniciais dada a inadmissibilidade em se permitir          
a exposição e prática de maus tratos contra animais, notadamente nos           
moldes requeridos pela autora (realização anual, por tempo indeterminado,         
peça de ID: 45443324). 

Afirma que sobreveio a decisão final dos autos, a qual          
acolheu o pedido formulado na peça de ingresso, resolvendo o mérito do            
processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para confirmar a liminar              
id 42026414 e declarar que não há impedimento para a realização do            
evento denominado "48ª Vaquejada de Governador Valadares" entre os         
dias 13 a 16 de junho de 2019, no Parque de Exposições desta cidade              
(Peça de ID: 62453605); que, por não concordar com os argumentos de            
fato e de direito utilizados na solução da questão pela magistrada a quo, o              
Ministério Público interpôs, na data de 21.03.2019 (Peça de ID: 64514850),           
apelação, requerendo a reforma da decisão apelada para reconhecer a          
ilegalidade da prática e a necessidade de suspensão da realização do           
evento. 

Assevera que o texto constitucional – em seu art. 225,          
§1º, inciso VII – coloca a salvo de maus tratos e crueldade os animais,              
sendo incumbência do Poder Público 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; a            
inserção no texto constitucional do §7º ao art. 225 legou à Lei específica             
em âmbito infraconstitucional a regulamentação destas práticas por meio         
de ato normativo que assegure o bem-estar dos animais envolvidos,          
tratando-se de norma constitucional de eficácia limitada, dependendo,        
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portanto, da manifestação do legislador infraconstitucional para possibilitar        
a produção de seus efeitos, o que inexiste até o momento, conclusão a que              
também chegou o Des. Wander Marotta nos autos do agravo de           
instrumento 1.0000.17.048.494-3/001; os instrumentos normativos que      
embasariam, na ótica do apelado sua afirmação de regulamentação da          
vaquejada, Lei Federal 13.364 de 29 de novembro de 2016, Portaria 1.781            
de 14.08.2017 do MAPA (ato regulamentar - de caráter infralegal) e           
“Regulamento Geral de Vaquejada, 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; eventos anteriores autorizados na Comarca          
de Governador Valadares, tal como aquele permitido através da ação civil           
pública 5001951- 87.2017.8.13.0105, demonstraram que os bovinos       
participantes sofreram, de fato, 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; que argumentos de geração de         
renda, empregos e atividade cultural não podem se sobrepor e legitimar a            
existência de condutas ilícitas, pois 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. 

Expõe suas razões, pretende o deferimento imediato da        
concessão do efeito suspensivo/ativo à apelação, ordenando-se,       
imediatamente, a proibição de submissão dos animais à vaquejada, de          
modo que o apelado não realize nem permita que se realize a prova de              
vaquejada no evento dos dias 13 a 16 de junho/2019, no Município de             
Governador Valadares, sob pena de multa de R$10.000.000,00 (dez         
milhões de reais), além da responsabilização por crime de desobediência e           
paralisação com interdição do local do evento, caso haja insistência na sua            
realização. 

Decido. 

No caso concreto, após análise da petição acostada pelo         
Órgão Ministerial, verifica-se a possibilidade de se conceder o efeito          
suspensivo pretendido nos moldes da decisão anteriormente por mim         
proferida. 

Cumpre ressaltar que a Vaquejada é uma atividade        
cultural do Nordeste do país. A atividade consiste na tentativa de dois            
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vaqueiros montados à cavalo conseguir derrubar um boi, puxando-o pelo          
rabo, entre duas faixas de cal do parque de vaquejada.  

No entanto, apesar de ser um ato social festivo, a prática           
da Vaquejada passou a ser questionada em razão dos danos que podem            
causar nos animais envolvidos na atividade. 

A problemática, fora objeto de análise pelo Supremo        
Tribunal Federal, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI           
4.983, questionando a Lei Cearense nº 15.299/2013, que regulamentava a          
prática da vaquejada no estado. 

Naquela oportunidade, a Suprema Corte considerou a       
vaquejada uma prática manifestamente inconstitucional, por causar       
crueldade aos animais envolvidos. 

Eis a ementa do julgado: 

VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE        
MANIFESTA – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA       
FLORA – INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o       
Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos         
culturais, incentivando a valorização e a difusão das        
manifestações, não prescinde da observância do      
disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o           
qual veda prática que acabe por submeter os animais à          
crueldade. Discrepa da norma constitucional a      
denominada vaquejada. 

O douto Ministro Marco Aurélio, então Relator da        
mencionada ADI, ressaltou em seu voto que “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.” 
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Entretanto, em direção oposta ao entendimento acima       
explanado, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 13.364, de 29 de            
novembro de 2016, que elevou a “Vaquejada, bem como as respectivas           
expressões artístico-culturais, à condição de manifestações da cultura        
nacional e de patrimônio cultural imaterial”. 

Na esteira, o próprio Congresso Nacional promulgou a        
Emenda Constitucional nº 96/2017, acrescentando ao §7º do artigo 225 da           
Carta Magna, que não se consideram cruéis as práticas desportivas que           
utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. Vejamos: 

“Art. 225 (…) 

§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.” 

No entanto, em pese a Vaquejada ser considerada        
manifestação da cultura nacional, ainda, não há lei específica         
regulamentando a pratica do ato, a fim, de assegurar o bem-estar dos            
animais envolvidos, conforme expresso no texto constitucional. 

De se ressaltar ainda, que referida Emenda       
Constitucional também é objeto de análise em Ação Direta de          
Inconstitucionalidade diversa – ADI nº 5728, que tramita sob a relatoria do            
Ministro Dias Toffoli.  

Nesse interim, o Estado moderno, na contingência de        
preservar o meio ambiente para assegurar a sobrevivência das gerações          
futuras em condições satisfatórias de alimentação, saúde e bem-estar,         
criou um Direito relativamente novo – o Direito Ambiental – destinado ao            
estudo dos princípios e regras tendentes a impedir a destruição ou a            
degradação dos elementos da Natureza. 

Assim, a Constituição Federal de 1988 veio para reforçar         
a necessidade da preservação ambiental, prevendo 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             
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futuras gerações”, vedando atos de crueldade contra animais, conforme         
prevê o inciso VII do § 1º do art. 225, in verbis:  

“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 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.” 

Como se vê, incumbe ao poder público (Estado) não só          
preservar os animais (fauna), mas também, evitar a prática de crueldade           
contra estes. 

O meio ambiente, em todos os seus aspectos, se tornou          
de tal forma uma das maiores preocupações da sociedade, que devem           
seus destruidores ser severamente punidos, até mesmo em virtude do          
caráter pedagógico e do dano diretamente causado à qualidade de vida da            
coletividade. 

Logo, práticas de tortura ou crueldade contra ao animais         
afrontam vitalmente o texto constitucional e toda a Mens legis, o espírito da             
lei. 

Assim, a meu ver, a prática da Vaquejada como vêm          
sendo desenvolvida, revela a agressão a valores mínimos, como o respeito           
à vida doa animais.  

Não se pode admitir que os animais sejam submetidos à          
maus tratos e crueldade, apenas por diversão da população do Município           
de Governador Valadares.  

É dever do Estado coibir manifestações culturais em que         
se verifica a crueldade aos animais envolvidos na competição. 

Dessa feita, ante a ausência de lei específica        
regulamentando e assegurando o bem-estar dos animais envolvidos na         
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Vaquejada, deve ser vedada sua realização, nos moldes até então          
praticadas. 

Como dito, a Constituição Federal veda práticas que        
causam danos ao meio ambiente, provocam a extinção de espécies ou           
submetam os animais a crueldade. 

Assim, permitir a práticas desportivas que utilizam       
animais, viola o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, na          
medida em que submete os animais á crueldade. 

Com tais considerações, CONCEDO O PEDIDO DE       
EFEITO SUSPENSIVO, para determinar que o recorrido se abstenha de          
realizar o evento “48ª Vaquejada de Governador Valadares” entre os dias           
14 a 17 de junho, no Parque de Exposições da cidade, sob pena de multa               
diária de R$10.000,00 (dez mil reais), designando, ainda, a Policia Militar           
do Meio Ambiente e o Instituto Mineiro de Agropecuária, para a fiscalização            
do cumprimento da ordem, apontando ao Juízo de origem eventuais          
violações ao comando judicial para fins de apuração da multa diária. 

Determino que seja expedido ofício ao juízo a quo com          
urgência, dando-lhe ciência do teor desta decisão. 

I. 

Belo Horizonte, 03 de junho de 2019. 

 
DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES 

RELATOR 
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