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RESUMO 

 

O presente trabalho baseou-se na análise da prática Vaquejada no âmbito do 

ordenamento jurídico brasileiro, levando em consideração o conflito entre a proteção 

dos animais e a preservação das manifestações culturais. Apresentada atualmente como 

um exercício de tradição, cultura e esporte, sobretudo no Nordeste, a Vaquejada há 

muito se distanciou de sua finalidade original e transformou-se em um importante 

elemento econômico explorado por restritos grupos empresariais. Dessa forma, o 

trabalho inicia-se fazendo uma digressão histórica, relembrando as origens e 

características da Vaquejada. Posteriormente, serão expostos estudos sobre os possíveis 

danos causados aos animais envolvidos na prática. Logo após, buscando fornecer 

subsídios para embasar a incompatibilidade da prática com o atual ordenamento 

jurídico, propõe-se um estudo sobre os direitos e garantias em conflito, sejam de ordem 

cultural ou ambiental. Demais disso, será analisada a jurisprudência aplicada ao caso, 

notadamente sobre o caso da “farra do boi” e da “rinha de galos”, bem como o recente 

julgamento do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei 

Estadual cearense n.º 15.299/2013, que regulamentava a Vaquejada como prática 

desportiva e cultural, levando em conta a imposição da ética ambiental frente à 

dignidade animal. Por fim, será analisado o atual cenário acerca da prática após a 

decisão do STF acerca da sua inconstitucionalidade, apontando as reações de forças 

políticas e sociais, em que se destacam as edições da Lei 13.364/2016, que reconhece a 

Vaquejada como patrimônio cultural, e da Emenda Constitucional nº 96, que passou a 

permitir práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações 

culturais. Assim, este trabalho, ao discutir a prática da vaquejada desde a sua origem até 

os dias atuais, busca identificar o direito fundamental a prevalecer neste polêmico 

conflito de interesses e direitos, concluindo pela sua incompatibilidade com o atual 

ordenamento jurídico brasileiro, frente aos novos paradigmas de proteção ambiental.  

 

Palavras-chaves: Vaquejada. Cultura. Meio ambiente. Direitos Fundamentais. Maus-

tratos. Animais. Interpretação constitucional. 
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INTRODUÇÃO  

O atual reconhecimento da Vaquejada como patrimônio cultural representa um 

retrocesso na construção da ética ambiental pelo Direito. Em outras palavras, sendo o 

Direito uma das formas de instituir uma nova ética ambiental, ou seja, padronizar o 

comportamento humano ético em relação ao meio ambiente por meio da norma jurídica, 

descrevendo o que é aceitável e o que é condenável, ter estabelecido a Vaquejada como 

aceitável, inclusive constitucionalmente, é dar um passo para trás, se tomarmos como 

parâmetro de avaliação ética a condenação de práticas desportivas que se utilizam de 

técnicas que podem ser cruéis contra os animais. Reconhecer a atividade como 

patrimônio cultural significa o mesmo que reconhecer a admissão de uma prática cruel 

como aceitável. 

A Vaquejada remonta aos tempos de colonização no Brasil, mais precisamente 

entre os séculos XVII e XVIII, tendo sua origem no sertão nordestino.  

No sistema de pecuária bovina extensiva, adotado no Nordeste desde o período 

colonial, o gado era marcado e solto pelas matas, tendo em vista que as fazendas não 

possuíam demarcações por cercas. Depois de alguns meses, os vaqueiros eram 

chamados por coronéis a fim de reunir, separar, contar e marcar o rebanho. Segundo o 

historiador, antropólogo, advogado e jornalista Luís da Câmara Cascudo, essa prática 

era denominada “Apartação”1. Sobre esta atividade cultural genuinamente nordestina 

ensina o historiador: 

“Criado em comum nos campos indivisos, o gado, em junho, sendo de 

inverno seguro, era conduzido para os grandes currais, escolhendo-se 

a fazenda maior e de mais espaçosos terreiros. Dezenas e dezenas de 

vaqueiros passavam dias e dias campeando, reunindo a gadaria 

esparsa pelas várzeas, afeita à sedução instintiva das malhadas, com 

episódios sugestivos de carreiras vertiginosas, guiando o boi 

                                                           
1 “APARTAÇÃO – divisão do gado, outrora criado em campos indivisos ou devolutos, e subseqüente 

entrega nas fazendas, depois da ferra, castração e assinalamento. Era trabalho comum de dezenas de 

vaqueiros da mesma Ribeira que haviam dado campo, vaquejando os animais soltos e dispersos. Dias de 

convivência e alegria no esforço grupal, realizado sem considerá-lo penitência, humilhação e castigo. 

APARTAÇÃO, de apartar, dividir os lotes, era denominação clássica, anterior e posterior à derrubada 

pela cauda. Fablão das Queimadas, (1848-1928), cantador popular, sempre chamou Apartação e jamais 

Vaquejada, ainda em versos de 1921, descrevendo uma. Rodrigues de Carvalho, (CANCIONEIRO DO 

NORTE, Ceará, 1903), registou glosa da Apartação, de que cito o mote, possivelmente à volta de 1870.”. 

CASCUDO, Luís da Câmara. A Vaquejada Nordestina e sua Origem. Fundação José Augusto: Natal, 

1966, p. 31. 
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marrueiro ou o novilho atrevido, de pontas afiadas e curvas em anzol, 

ao som dos gritos ou na melopéia dos aboios, no rumo convergente da 

casa-grande. 

O gesto afoito da derrubada podia ocorrer como uma técnica 

decorrente do campeio mas a verdadeira exibição de fôrça ágil, 

provocadora de aplausos e criadora de fama, era no pátio da fazenda, 

sob as regras inflexíveis da tradição vaqueira.”2 

Durante a apartação, os bois que fugiam do rebanho, estes chamados de 

“marueiros” ou “barbatões”, eram perseguidos pelos vaqueiros, que vestiam seus gibões 

– roupa de couro que protege o vaqueiro da vegetação seca – e adentravam à caatinga, 

derrubando o animal pela cauda. Tal prática ficou conhecida como “pegada de boi”. De 

fato, os vaqueiros foram grandes desbravadores do sertão nordestino, sendo 

considerados símbolo de valentia e habilidade entre os moradores das fazendas. Além 

de prestígio e fama, era concedido o animal capturado ou até mesmo uma quantia em 

dinheiro ao vaqueiro que obtivesse sucesso na empreitada, conforme ensina o 

pernambucano Manuel Correia de Andrade: 

 “(...) o animal bravio selvagem, o ‘barbatão’ que logo ganhava fama, 

atraindo os vaqueiros mais em sua perseguição. Para a sua captura 

convocavam-se vaqueiros das várias ribeiras que em verdadeira festa 

iam perseguir o animal bravio. O que o derrubava, além de grande 

fama, recebia como prêmio, ou o animal vencido, ou uma importância 

em dinheiro.”3 

Com o tempo, a Apartação passou a ser praticada em um evento festivo 

conhecido como “festa da Apartação”, oportunidade em que os vaqueiros da região 

ganhavam visibilidade em vista de suas atuações. 

Apesar de ainda inexistir no início do século XIX a Vaquejada propriamente 

dita, atividades parecidas já eram praticadas à época, como a “derrubada de vara de 

ferrão”, realizada em Portugal e na Espanha, na qual era usada uma vara para pegar o 

boi. Entretanto, a característica marcante da Vaquejada - derrubar o boi pela cauda - é 

                                                           
2 Ibidem, p. 15. 
3 ANDRADE, Manuel Correia de. A terra e o homem no Nordeste. 5ª ed. São Paulo: Ed. Atlas, 1986, p. 

122. 
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legitimamente nordestina. Segundo Câmara Cascudo, inexiste referência na literatura 

colonial pelos séculos XVII e XVIII que faça alusão a este estilo4.  

O primeiro registro sobre a Vaquejada surge por volta de 1874. José de Alencar, 

escritor do movimento romântico, em “Novo Cancioneiro”, escreve sobre a “puxada de 

rabo de boi” no Ceará, como não sendo algo novo, pois deixa claro que a prática já 

existia. Isso desperta a curiosidade dos pesquisadores da área, pois se existia no Ceará, 

poderia existir nos Estados vizinhos5. Assim descobriram pela tradição falada que a 

“Vaquejada” já era praticada no Seridó Potiguar, no Rio Grande do Norte, antes de 

1870. Indícios disso é a extrema dificuldade que os vaqueiros tinham para derrubar o 

boi com a vara, uma vez que o campo era muito acidentado e a mata muito fechada. 

Conta ainda a favor da tese a existência dos currais de apartação de bois feitos em 1760, 

que deram origem a cidade Currais Novos/Rio Grande do Norte, onde aconteciam as 

apartações e feiras de gado.6 

Já por volta de 1940, com a divulgação das habilidades de vaqueiros 

nordestinos, a mesma prática da pegada de boi tornou-se mais competitiva, o que levou 

a ser realizada em pátios de fazendas, sendo agora delimitadas e cercadas. Nesta 

modalidade, conhecida como “corrida de morão”, os vaqueiros desafiantes corriam, um 

de cada vez, atrás do boi pelo pátio da fazenda. Ganhava aquele mais se destacasse na 

puxada do boi, no entanto não recebia qualquer tipo de premiação, apenas um agrado 

dos coronéis. Em consequência da vasta difusão da prática pelo nordeste brasileiro, uma 

competição de derrubada de bois foi criada e difundida por pequenos fazendeiros, na 

qual os vaqueiros vencedores recebiam como prêmio uma quantia em dinheiro. Disto, 

essas competições passaram a ser chamadas de Vaquejadas7. 

                                                           
4 Id. Ibid. p. 18. 
5 CASCUDO, Luís da Câmara. A Vaquejada Nordestina e sua Origem. Fundação José Augusto: Natal, 

1966, p. 28-29. 
6 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VAQUEJADA. A Vaquejada. Disponível em:  

<http://www.abvaq.com.br/telas/4>. Acesso em: 1º de maio de 2017. 
7 “Em meados de 1940, alguns vaqueiros nordestinos começaram a tornar públicas suas habilidades, na 

corrida do Mourão, que começou a ser uma prática popular na região. A partir daí, coronéis e senhores 

de engenho passaram a organizar torneios de Vaquejadas, onde os participantes eram os vaqueiros. 

Estes recebiam apenas um agrado dos coronéis, pois ainda não havia premiações. Os anos foram 

passando e alguns fazendeiros nordestinos passaram a promover um tipo de Vaquejada onde os 

vaqueiros tinham de pagar uma taxa para participar da disputa. O montante era revertido para a 

premiação dos vencedores, bem como para a organização do evento. Assim a Vaquejada se popularizou. 

Atualmente, existem clubes e associações de vaqueiros em todos os estados do Nordeste, calendários de 

eventos e patrocinadores famosos. Todos relacionados a essa competição.”. OLIVEIRA, Andréia. Como 

http://www.abvaq.com.br/telas/4
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Atualmente, a prova da Vaquejada pode ser definida como uma competição em 

que uma dupla de vaqueiros tem como objetivo perseguir e derrubar um único boi, 

puxando-o pelo rabo a fim de dominá-lo em área demarcada, sendo que cada um deles 

tem funções determinadas. 

Sobre as regras, a Associação Brasileira de Vaquejadas (ABVAQ) dispõe que: 

 “As disputas são entre várias duplas, que montados em 

seus cavalos perseguem pela pista e tentam derrubar o boi na faixa 

apropriada para a queda, com dez metros de largura, desenhada na 

areia da pista com cal. Cada vaqueiro tem uma função: um é o 

batedor de esteira, o outro é o puxador.  

O Batedor de Esteira 

É o encarregado de "tanger" o boi para perto do derrubador no 

momento da disparada dos animais e pegar o rabo do boi e 

imediatamente passar para o colega, além de empurrar com as 

pernas do seu cavalo, o boi para dentro da faixa caso o boi tente 

levantar-se fora da faixa. 

O Puxador 

É o encarregado de puxar o rabo do boi e de derrubá-lo dentro da 

faixa apropriada, e também quem faz quase todo o trabalho não 

desmerecendo o esteira. 

O Juiz 

O juiz serve como árbitro na disputa entre as duplas e deve ficar ao 

alto da faixa onde o boi será derrubado. Ao cair na pista, dependendo 

do local, pontos são somados ou não a dupla. Se o boi for derrubado 

dentro da faixa apropriada para esse fim, com as quatro patas para o 

ar, ele grita para o público: "Valeu Boi", então, soma-se pontos a 

dupla, se isso não acontecer, ele fala: "Zero", a dupla não consegue 

                                                                                                                                                                          
surgiu a Vaquejada. Disponível em:  https://www.cpt.com.br/cursos-criacaodecavalos/artigos/como-

surgiu-a-Vaquejada.  Acesso em: 1º de maio de 2017. 
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somar pontos.E ganha aquele que tiver mas ponto somada,e aie e só 

festejar mas uma vitoria.”8 

Com efeito, a Vaquejada, nas últimas décadas do século XX, transformou-se em 

uma atividade com características esportivas, sendo apresentada em grandes eventos 

competitivos de elevada popularização e movimentação econômica. Neste sentido, em 

1966 já discorria Câmara Cascudo sobre a Vaquejada: 

“A VAQUEJADA, de fórmula de serviço-de–campo, anulada pelos 

impositivos do gado raciado e limitação das pastagens com o advento 

do arame-farpado, constitui uma exibição esportiva, espalhando-se 

pelo Brasil no saudosismo funcional dos nordestinos emigrados. (...) 

Desapareceu na labuta pastoril brasileira, mas sobrevive numa festa 

que se vai tornando clássica, na lenta adaptação às exigências da 

popularidade sucessiva. 

VAQUEJADA com prêmios, anúncios, pregões, percursos 

delimitados, divisões do terreno para a mucica, propaganda, 

assistência crescente e fiel. Os concorrentes raramente são vaqueiros. 

Pertencem aos níveis letrados e dominadores.”9 

Acertadamente, nos dias de hoje a Vaquejada é considerada uma demonstração 

esportiva e cultural que reúne multidões, empregando direta e indiretamente milhares de 

pessoas, além de impulsionar a economia regional.  

Associada a atrações musicais e com prêmios cada vez maiores, a Vaquejada 

expandiu-se para o resto do país, sendo criados inúmeros parques de Vaquejada, bem 

como clubes e associações de vaqueiros.  

De fato, os atuais dados econômicos acerca da Vaquejada são impressionantes, 

movimentando cerca de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais)10, como consta 

na seguinte reportagem da Revista Tribuna da Bahia, publicada em 06 de maio de 2016: 

                                                           
8 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VAQUEJADA (ABVAQ). A Vaquejada. Disponível em:  

<http://www.abvaq.com.br/telas/4>. Acesso em: 1º de maio de 2017. 
9 CASCUDO, Luís da Câmara Cascudo. A Vaquejada Nordestina e sua Origem. Fundação José Augusto: 

Natal, 1966, p. 14. 
10 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VAQUEJADA (ABVAQ). A Vaquejada. Disponível em:  

<http://www.abvaq.com.br/telas/4>. Acesso em: 1º de maio de 2017. 

http://www.abvaq.com.br/telas/4
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“No nordeste a Vaquejada é esporte tradicional, só perde para o 

futebol. Lota arenas, dá prêmios milionários, movimenta cifras 

expressivas em leilões, gera milhares de empregos e ainda incentiva o 

mercado de melhoramento genético das raças. 

São 3 milhões de adeptos dessa prática esportiva, por ano são mais 

de 4 mil provas, um movimento econômico de R$ 600 milhões - de 

acordo com a Associação Brasileira de Vaquejadas (ABVAQ), e ainda 

cresce 20% ao ano. 

Mesmo em tempos de crise, os eventos não param, são até 10 por fim 

de semana, os vaqueiros estão de olho nos prêmios, que vão de motos 

a R$ 300 mil a cada prova, que dura normalmente 3 dias. 

É evento profissional que reúne empresas, criadores de cavalo – 

especialmente do quarto de milha, e empresários. Brilham vaqueiros, 

cavalos, boi, e muitos sertanejos vivem destas Vaquejadas, trabalho 

que muitas vezes envolve toda a família. São 700 mil pessoas 

trabalhando direta e indiretamente. 

O esporte da Vaquejada não tem fronteiras, e com cifras tão 

expressivas ganhou outras arenas além do nordeste, estando também 

no norte, e chegando no sudeste, especialmente no interior do Rio de 

Janeiro e Minas Gerais.”11 

Defensores da prática, aqui representados pela Associação Brasileira de 

Vaquejada (ABVQ), sustentam a grande movimentação econômica regional que a 

prática proporciona, bem como a geração de emprego e renda da população dessas 

regiões. Outro argumento utilizado é no sentido de que a Vaquejada, além de prática 

desportiva, é um elemento arraigado na cultura brasileira, mormente na região nordeste, 

amparada pelo disposto no art. 215, § 1º, da Constituição Federal, em que é atribuído ao 

Estado o dever garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 

fontes da cultura nacional, apoiando e incentivando a valorização e difusão das 

manifestações culturais. Desta forma, a atividade deveria ser preservada dentro de 

parâmetros e regras aceitáveis.  

                                                           
11 TRIBUNA DA BAHIA. Vaquejadas rendem R$ 600 milhões e movimento cresce cerca de 20% ao 

ano. Matéria disponível em: <http://www.tribunadabahia.com.br/2016/05/06/Vaquejadas-rendem-r$-600-

milhoes-movimento-cresce-cerca-de-20-ao-ano>. Acesso dia: 1º de maio de 2017. 
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Entretanto, hoje, a Vaquejada é alvo de muitas críticas, ao entendimento de que 

os animais bovinos são submetidos a maus-tratos, uma vez que o brusco movimento de 

tração do rabo e o tombamento do boi produzem sérias lesões ao animal. Além disso, é 

levantada a alegação de que os bois são confinados em um pequeno cercado, onde são 

encurralados e açoitados. As críticas também se referem a lesões produzidas em 

cavalos, devido ao esforço físico dispensado na corrida atrás do boi, como, por 

exemplo, tendinites, entorses, luxações, artrites, distensões musculares, escoriações e 

entre outras.12 

Nessa dicotomia, de um lado a defesa da Vaquejada como representante da 

tradição cultural nordestina, amparada pelo disposto no art. 215, § 1º, da Constituição 

Federal, e como fomentadora da economia local. De outro lado, os que a enxergam 

como uma prática que implica tratamento cruel aos animais, tendo em vista os 

(possíveis) danos causados em decorrência da prática.  

A despeito de o Supremo Tribunal Federal ter decidido, por maioria dos votos, 

pela sua incompatibilidade com a Constituição Federal quando do julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.983, do Estado do Ceará, muito ainda é debatido 

acerca do tema, levando em consideração os aspectos sociais, culturais e econômicos da 

atividade. Tanto que, mesmo declarada a inconstitucionalidade da prática, foi 

promulgada lei que reconhece a Vaquejada como patrimônio cultural, a Lei 

13.364/2016 e, em 06 de junho de 2017, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 96, 

para que não se classifiquem como cruéis as práticas esportivas com animais 

reconhecidas na categoria de manifestações culturais. 

Diante disso, percebe-se que a discussão gira em torno do conflito entre normas 

constitucionais sobre direitos fundamentais. De um lado, o artigo 225, § 1º, inciso VII, 

assegura o direito ao meio ambiente e, de outro, o artigo 215 garante o direito às 

manifestações culturais enquanto expressão da pluralidade. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a matéria relacionada ao 

meio ambiente ganhou um capítulo exclusivo em seu texto (Capítulo VI, do Título VIII 

                                                           
12 FROTA, R. B; ARRIVABENE, M. Ocorrência das enfermidades em equinos de Vaquejada nos estados 

do Piauí e Maranhão. Disponível em: 

<http://sis.ufpi.br/24sic/documentos/resumos/modalidade/vida/Raphael_Briseno_Frota.pdf>. Acesso em 

20 de maio de 2017. 

http://sis.ufpi.br/24sic/documentos/resumos/modalidade/vida/Raphael_Briseno_Frota.pdf
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– Da Ordem Social), dispondo expressamente a proteção à fauna, mais especificamente 

no art. 225, parágrafo primeiro, inciso VII13, em que encarrega o Poder Público de 

protegê-la e veda práticas que submetam os animais à crueldade. Logo, consolidou a 

fauna, no âmbito jurídico, como elemento integrante do meio ambiente, essencial à 

sadia qualidade de vida humana. 

De outro lado, a proteção às manifestações culturais está disposta no artigo 215, 

da Constituição Federal, assegurando o pleno exercício dos direitos culturais, sem 

determinar as formas de alcance do bem jurídico tutelado. Da mesma forma que o meio 

ambiente, a cultura e o esporte possuem correspondência substancial com a definição de 

direitos fundamentais, que são entendidos como princípios jurídicos positivos de nível 

constitucional. Refletem os valores mais básicos de uma sociedade, com o objetivo de 

proteger a dignidade humana na busca pela legitimação da atuação do Estado e dos 

particulares.14  

A cultura, no âmbito jurídico, pode ser considerada um conjunto de prescrições 

normativas referentes às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes.15 Levando 

em conta a extensão territorial e a diversidade cultural do Brasil, diversas são as 

manifestações culturais e desportivas regionais que se utilizam de algum animal. Porém, 

não raras vezes a função cultural da fauna é colocada em confronto com princípios e 

normas de direito ambiental, notadamente sobre proteção à integridade dos animais. 

 Portanto, propõe-se aqui analisar este conflito entre a proteção dos animais e a 

preservação das manifestações culturais no contexto da prática da Vaquejada. Para 

tanto, o presente trabalho foi dividido em dois capítulos. 

No primeiro capítulo, serão abordados os conceitos e aspectos dos direitos e 

garantias fundamentais concernentes ao tema, buscando identificar as características 

                                                           
13 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.” BRASIL. Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm >. Acesso em: 02 jun. 2017. 
14 LOPES, Ana Maria D'Ávila et al. Interculturalidade e direitos fundamentais culturais. Revista de 

Direito Constitucional e Internacional - vol. 63. 2008, p. 5. 
15 REALE, Miguel: Cinco Temas do Culturalismo. São Paulo: Editora Saraiva, 2000, p. 15 e 17. 
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intrínsecas de fundamentalidade do direito à cultura e ao meio ambiente, além do 

respectivo tratamento constitucional.  

O segundo capítulo encerra o presente trabalho fazendo uma avaliação dos 

elementos suscitados a fim de constatar (ou não) a adequação da prática da Vaquejada 

ao ordenamento jurídico brasileiro. 

Para isso, inicialmente, serão analisados os possíveis danos causados aos animais 

utilizados na prática. Serão ainda apresentados casos análogos ao tema julgados pelo 

Supremo Tribunal Federal, que envolvem situações que demandam uma certa 

ponderação entre direitos e princípios relativos à proteção dos animais e à livre 

manifestação cultural. 

Em seguida, serão explorados os principais argumentos levantados pelos 

ministros do Supremo Tribunal Federal no recente julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n.º 4.983, que, em 06 de outubro de 2016, reconheceu, por 

maioria de votos, a inconstitucionalidade da Lei Estadual cearense n.º 15.299/2013, a 

qual regulamentava a Vaquejada como prática desportiva e cultural.   

No penúltimo subitem do capítulo, para o enriquecimento da discussão, o 

presente trabalho irá ilustrar o atual cenário da prática da Vaquejada após a decisão do 

STF acerca da sua inconstitucionalidade, apontando as reações de forças políticas e 

sociais, bem como analisar, de forma sucinta, a recentíssima Emenda Constitucional nº 

96, promulgada ao tempo de confecção deste trabalho, mais precisamente em 06 de 

junho de 2017, a qual passa a permitir práticas desportivas que utilizem animais, desde 

que sejam manifestações culturais.16 

Como resultado de toda pesquisa, propõe-se avaliar criticamente os elementos 

expostos no trabalho acerca da prática da Vaquejada, analisando a sua 

(in)constitucionalidade e respondendo aos seguintes questionamentos: a prática se 

                                                           
16 “Art. 1º O art. 225 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 7º: 

‘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.’.” BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 

Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc96.htm>. Acesso em: junho de 

2017. 
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consubstancia em atos de crueldade com os animais? Neste contexto, qual direito 

fundamental deve prevalecer? O direito à cultura e ao esporte ou direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado? Deve ser privilegiada a garantia às manifestações 

culturais ou a dignidade do animal?  

A presente pesquisa é expositiva, de natureza qualitativa, tendo como base 

essencial revisão bibliográfica de livros, artigos, acórdãos e teses a respeito. 
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1. DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À CULTURA E AO MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

 

1.1. A Vaquejada, o direito fundamental à cultura e sua proteção constitucional. 

A palavra “Cultura” tem o seu significado original atrelado às atividades 

agrícolas. É proveniente do verbo latino colere, que quer dizer cultivar17.  

Para os antropólogos, a cultura, compreendida como uma das características da 

espécie, desenvolveu-se simultaneamente com o próprio equipamento biológico, 

juntamente do bipedismo e de um adequado volume cerebral18 e pode ser definida como 

um sistema simbólico que é uma criação acumulativa da mente humana.19 

No âmbito jurídico, a cultura pode ser considerada um conjunto de prescrições 

normativas referentes às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes.20 

Atualmente, de forma genérica, a cultura é definida como um conjunto de traços 

distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma 

sociedade ou um grupo social, englobando, além das artes e das letras, o modo de viver 

junto, o sistema de valores, as tradições e crenças.21 

Portanto, seja como meio para proporcionar o exercício da cidadania, a 

preservação da diversidade e das identidades, seja através de sua dimensão econômica, a 

cultura é um dos principais fatores de desenvolvimento da sociedade22. 

Disto, percebe-se que a cultura possui correspondência substancial com a 

definição de direitos fundamentais, que são entendidos como princípios jurídicos 

positivos de nível constitucional. Refletem os valores mais básicos de uma sociedade, 

                                                           
17 SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura?. São Paulo: Brasiliense. 2006, p. 27. 
18 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico/ 14.ed. de Barros Laraia. Rio de 

Janeiro: Jorge"Zahar Ed., 2001, p. 59. 
19 Ibidem. Pg. 60. 
20 REALE, Miguel: Cinco Temas do Culturalismo. São Paulo: Editora Saraiva, 2000, p. 15 e 17. 
21 LOPES, Ana Maria D'Ávila et al. Interculturalidade e direitos fundamentais culturais. Revista de 

Direito Constitucional e Internacional - vol. 63. 2008, p. 5. 
22 VARELLA, Guilherme. Plano Nacional de Cultura: direitos e políticas culturais no Brasil - 1. ed. - Rio 

de Janeiro : Azougue, 2014. p. 11. 
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com o objetivo de proteger a dignidade humana na busca pela legitimação da atuação do 

Estado e dos particulares.23  

Considerando os processos históricos de seu surgimento, a doutrina tradicional 

categoriza os direitos fundamentais em três gerações.  

A primeira geração, que abarca os direitos políticos e individuais, nasceu junto 

com a afirmação abstencionista do Estado Liberal de Direito e individualista, no final do 

século XVII. A segunda geração foi resultado das lutas e manifestações sociais que 

irrompe o intervencionismo do Estado Social de Direito, consolidando-se 

constitucionalmente na segunda década do século XX e engloba os direitos sociais, 

econômicos e culturais. A terceira e última geração, que ainda está em desenvolvimento 

e ampliação do Estado Democrático de Direito vigente, abrange todos os direitos de 

solidariedade. 24 

Os direitos culturais surgiram no início do século XX, com o objetivo de 

defender e promover o direito à educação, já que na época a expressão do direito 

cultural estava atrelada a ideia de instrução. Graças ao processo de globalização e as 

contribuições teóricas do multiculturalismo, o termo cultura estendeu-se, sendo 

compreendido, atualmente, como toda forma de expressão criativa e própria do sentir e 

pensar de um grupo social.25 

Neste contexto, todas as manifestações materiais e imateriais dos diversos 

grupos humanos passaram a ser considerados como direitos culturais. Justamente dessa 

forma que o constituinte brasileiro concebeu tais direitos, prevendo-os nos artigos 215 e 

216, da CF/1988, in verbis: 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 

incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 

indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 

processo civilizatório nacional. 

                                                           
23 LOPES, Ana Maria D'Ávila et al. Interculturalidade e direitos fundamentais culturais. Revista de 

Direito Constitucional e Internacional - vol. 63. 2008, p. 5. 
24 Ibidem, p. 3. 
25 Ibidem, p.3. 
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 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta 

significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. 

 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração 

plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à 

integração das ações do poder público que conduzem à:   

I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; II produção, 

promoção e difusão de bens culturais;  

III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas 

múltiplas dimensões;   

IV democratização do acesso aos bens de cultura;   

V valorização da diversidade étnica e regional.   

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 

se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

Em relação ao artigo 215, José Afonso da Silva explica que há uma dupla 

dimensão da expressão “direitos culturais”: 

“(...) de um lado o direito cultural, como norma agendi (assim, por 

exemplo, “o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos “direitos 

culturais” é uma norma), e o direito cultural como facultas agendi 

(assim, por exemplo, da norma que garante a todos o pleno exercício 
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dos direitos decorre a faculdade de agir com base nela). O conjunto 

de normas jurídicas que disciplinam as relações de cultura forma a 

ordem jurídica da cultura.”26 

Percebe-se, portanto, que a redação do art. 215, mais que assegurar o “pleno 

exercício dos direitos culturais” por todos, impõe ao Estado que apóie e incentive “a 

valorização e a difusão das manifestações culturais”. 

Da leitura do art. 216, percebe-se que o texto constitucional protege, 

individualmente ou em conjunto, a natureza material e imaterial do meio ambiente 

cultural, garantindo uma tutela jurídica do denominado patrimônio cultural do povo 

brasileiro, além de tutelar as religiões, as convicções filosóficas, as convicções políticas, 

a música, a literatura, as línguas, a dança, a arquitetura e as manifestações desportivas, 

dentre outros direitos. 

Dessa forma, os adeptos à Vaquejada sustentam que ela é um importante 

elemento cultural na vida dos nordestinos, devendo, portanto, ser protegida e 

incentivada pelo Estado. Tanto que Câmara Cascudo já afirmava que a Vaquejada seria 

“a festa mais tradicional do ciclo do gado nordestino”.27  

Com efeito, a Vaquejada reflete a coragem e a tenacidade dos sertanejos que 

herdam conhecimentos entre as gerações e tem nela a expressão de seu modo de vida, 

constituindo importante ferramenta de luta contra as intempéries da vida no sertão e de 

demonstração de força para superação das adversidades da seca e do isolamento na 

medida em que possui forte ligação com a arte e memória coletiva do Nordeste, 

assumindo configuração de manifestação cultural.28  

Reconhecer a diversidade cultural da sociedade brasileira é essencial para a 

discussão. A herança cultural, desenvolvida através de inúmeras gerações, influencia 

                                                           
26 SILVA, José Afonso. Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, pg. 

47. 
27 CASCUDO, Luís da Câmara Cascudo. A Vaquejada Nordestina e sua Origem. Fundação José Augusto: 

Natal, 1966, p. 15. 
28  ARAGÃO, Nilsiton Rodrigues de Andrade. A inconstitucionalidade da Vaquejada esportiva: Uma 

ponderação entre os princípios da proteção das manifestações culturais e da proteção do meio ambiente. 

Revista da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará. 2016, p. 60. 
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diretamente o modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os 

diferentes comportamentos sociais.29  

Dessa forma, ela condiciona o ser humano a reagir depreciativamente em relação 

ao comportamento daqueles que agem fora dos padrões aceitos pela maioria da 

comunidade. Devido a isto, o comportamento desviante é descriminado, o que 

representa um tipo de comportamento padronizado por um sistema cultural, variando de 

cultura para cultura.30  

Existem diferentes visões e percepções em relação às variadas práticas culturais. 

Enquanto o sertanejo nordestino vê na Vaquejada uma forma de exteriorizar seu estilo 

de vida, o cidadão que nunca tivera contato pode ter uma percepção negativa dela, 

vendo-a como uma prática que implica tratamento cruel aos animais. 

Ao proferir seu voto, Gilmar Mendes afirma: 

“Da mesma forma que não se pode impor a cultura de determinada 

parcela da população para outra que não a cultiva, não se pode 

impedir a prática de atividades culturais das quais não 

compartilhamos.  

Trata-se de visões diversas de concidadãos que merecem ser 

respeitadas, sob pena de confronto com um dos objetivos 

fundamentais da República brasileira, qual seja, ‘promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação’ (art. 3º, IV, da CF).”31 

Ressalte, no entanto, que o exercício dos direitos culturais evidentemente não é 

ilimitado. José Afonso da Silva sustenta que a cultura é criada a partir de 

transformações naturais ou sociais, no entanto, para o autor, só pode ser criada uma 

cultura caso haja uma real construção de símbolos que representam um valor social da 

transformação produzida. Pois vejamos: 

                                                           
29 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico/ 14.ed. de Barros Laraia. Rio de 

Janeiro: Jorge"Zahar Ed., 2001, p. 68. 
30 Ibidem, p. 67-68. 
31 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 4.983/CE. Relator 

Ministro Marco Aurélio. Voto do Ministro Gilmar Mendes. 06 de outubro de 2016. 
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“Criar cultura, no fundo, consiste em transformar realidades naturais 

ou sociais, mediante a impregnação de valores [...] É, contudo, 

pertinente observar a respeito dessa afirmação que não raro a 

transformação da natureza pelo homem não cria cultura. Quando 

essa transformação promove a degradação da natureza, o tipo de 

valor projetado, geralmente algum valor utilitário, se revela 

verdadeiro desvalor, pois não cria cultura (...).”32 

De fato, as disposições constitucionais não devem ser interpretadas 

isoladamente, mas de forma sistemática, na qual se pressupõe um ordenamento unitário 

e coeso, permitindo a aplicação da norma de forma coerente e harmônica com o 

conjunto, a fim de evitar falhas no processo de interpretação. Assim como ocorre com o 

disposto no artigo 215 da Constituição Federal, a norma abstrata, sem expressa extensão 

da aplicação do direito tutelado, irá esbarrar-se em outra norma do ordenamento 

jurídico, o que implicará na ponderação destas. 

Sobre o tema, André Ramos Tavares ensina que: 

“A doutrina tem assinalado a imperiosidade em proceder, sempre, a 

uma harmonização dos significados atribuíveis às normas constantes 

de uma mesma Constituição. Isso significa afastar a idéia de 

contradições dentro de uma mesma Constituição, entre suas normas 

originárias, como já se referiu. Essas idéias desenvolvem-se tendo 

como suporte a interpretação sistemática.”33  

No caso da Vaquejada, com as significativas alterações que veio sofrendo, ela 

foi distanciando-se cada vez mais do contexto em que se consolidou como cultura. E é 

no viés de superioridade econômica sobre o bem-estar animal que são feitas as 

principais críticas à Vaquejada, uma vez que o brusco movimento de tração do rabo e o 

tombamento do boi produzem sérias lesões ao animal. Nessa toada, a Vaquejada teria se 

transformado em uma diversão com maus tratos dos animais, em que se busca a lógica 

do lucro. 

                                                           
32 SILVA, José Afonso. Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 

29. 
33 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 84. 
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Do ponto de vista das pessoas tendentes ao meio ambiente, a concepção de meio 

ambiente supera o binômio estático entre cultura/natureza. Sendo assim, deve haver 

harmonia entre a construção do ser social e sua convivência no meio em que vive. 

Demais disso, sustentam que a limitação às manifestações culturais deve responder a 

uma atualização permanente de nosso contexto histórico cultural. 34 

 Portanto, em relação à prática, quando da leitura dos artigos 215 e 216 da 

Constituição Federal, deve-se levar em consideração o artigo 225 do mesmo diploma, o 

qual garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado a todos, vedando de 

forma expressa, especificamente no inciso VII do parágrafo primeiro, as práticas que 

“submetam os animais a crueldade”. 

 

1.2. O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a 

proteção aos animais. 

A Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em 

seu artigo 3°, inciso I, conceituou o meio ambiente como “o conjunto de condições, 

leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas”.35 

Quanto à expressão “meio ambiente”, etimologicamente, o termo “meio” 

significa aquilo que circunda, aquilo que envolve. Da mesma forma, “meio” expressa 

aquilo que rodeia. Devido a isso a expressão é criticada por parte da doutrina, alegando 

tratar-se de um pleonasmo, vez que os termos possuem o mesmo significado 

basicamente.  

No entanto, para José Afonso da Silva, a expressão tem sua importância, ao 

entendimento de que 

“O ambiente integra-se, realmente, de um conjunto de elementos 

naturais e culturais, cuja interação constitui e condiciona o meio em 

                                                           
34 SIQUEIRA FILHO, V.; DE ALMEIDA LEITE, R.; DE LIMA, V. B. A prática da Vaquejada em 

xeque: considerações sobre a ação direta de inconstitucionalidade nº 4.983. Revista Brasileira de Direito 

Animal. 2015. p. 62. 
35 BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm >. Acesso em: 02 jun. 2017. 
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que se vive. Daí por que a expressão “meio ambiente” se manifesta 

mais rica de sentido ( como conexão de valores) do que a simples 

palavra “ambiente”. Esta exprime o conjunto de elementos; aquela 

expressa o resultado da interação desses elementos.O conceito de 

meio ambiente há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda a 

Natureza original e artificial, bem como bens culturais correlatos, 

compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas 

naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e 

arqueológico.”36 

Dito isso, Silva conclui definindo “meio ambiente” como: 

“a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais 

que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as 

suas formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do 

ambiente compreensiva dos recursos naturais e culturais.”37 

Para Édis Milaré, esse conceito de meio ambiente equivale ao seu sentido amplo, 

sendo a conjugação do meio ambiente natural e artificial, ou seja, a interação de 

elementos naturais, artificiais e culturais, enquanto que, no sentido estrito, o meio 

ambiente corresponde ao patrimônio natural e suas relações com e entre os seres 

vivos.38  

Para corroborar o entendimento aqui esposado, cita-se a Declaração de 

Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, de 1972. In verbis: 

“1. O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente 

que o cerca, o qual lhe dá sustento material e lhe oferece 

oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social e 

espiritualmente. Em larga e tortuosa evolução da raça humana neste 

planeta chegou-se a uma etapa em que, graças à rápida aceleração 

da ciência e da tecnologia, o homem adquiriu o poder de transformar, 

de inúmeras maneiras e em uma escala sem precedentes, tudo que o 

cerca. Os dois aspectos do meio ambiente humano, o natural e o 

                                                           
36 SILVA, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional. 2.ed. rev. São Paulo: Malheiros Editores, 

1995, pg. 2. 
37 Ibidem, p.2. 
38 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 55 
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artificial, são essenciais para o bem-estar do homem e para o gozo 

dos direitos humanos fundamentais, inclusive o direito à vida 

mesma.”39 

Dessa forma, percebe-se que, por ser um conceito jurídico indeterminado, a 

definição de meio ambiente é ampla, o que possibilita a criação de um espaço positivo 

de incidência da norma.40 

Neste contexto, o Poder Constituinte de 1988 dedicou um capítulo exclusivo ao 

meio ambiente, em que se destaca o artigo 225, o qual dispõe sobre o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defender o meio ambiente e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, 

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." 

Em consonância com o art. 5º, § 2º da CF41, evidencia-se que o texto 

constitucional define o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como 

inserto na categoria de direito fundamental, pois, ainda que não disposto 

especificamente no rol do artigo 5º da Constituição, possui status de direito 

fundamental, sendo um elemento essencial para a concretização de uma vida digna, 

saudável e segura.  

Dessa forma, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, por se tratar de um direito de terceira dimensão, possui titularidade 

indeterminada, objeto indivisível e interesse difuso, inserindo-se no conceito de direitos 

                                                           
39 ONU. Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano. 1972. Disponível em: 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/estoc72.htm. Acesso em: 03 de junho de 2017. 
40 Cf. FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 11. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010. p. 70.   
41“Art. 5º, § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa 

do Brasil seja parte”. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso 

em: 03 de junho de 2017. 
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de fraternidade ou solidariedade, o que exige esforços e responsabilidades em conjunto 

para sua efetivação. 

A fim de assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, retira-se do Estado a condição de único responsável pela proteção e 

promoção do ambiente ao passo que delega também essa obrigação a toda coletividade. 

Muitos adeptos à Vaquejada vêem como forma de se desincumbirem desse dever 

geral de proteção ou prevenção ao meio ambiente disponibilizando médicos veterinários 

e técnicos qualificados para acompanharem os animais envolvidos na prática. Sustentam 

que, caso a prática seja proibida no país, estes profissionais não poderão mais atuar, o 

que implicaria mais desemprego e risco de realização de eventos clandestinos, sem 

qualquer acompanhamento dos animais. 

Por outro lado, há uma importante questão que leva ao aprofundamento da 

discussão sob o contexto ambiental: as lesões sofridas pelos animais utilizados na 

Vaquejada são consideradas atos de crueldade?  

Certamente, entre os avanços de proteção ambiental consolidados pela atual 

Constituição, está a vedação de crueldade com os animais, prevista em seu art. 225, § 

1º, VII. In verbis: 

“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 à crueldade.” 

Em relação ao conceito e abrangência do termo “fauna”, percebe-se que o texto 

constitucional não o delimita ou traça discriminações de espécies selvagens, domésticas, 

exóticas ou de quaisquer outras classificações. Dessa forma, apesar das divergências 

doutrinárias, atualmente se entende que a proteção constitucional à fauna é ampla, sendo 

todos os animais não-humanos igualmente tutelados, seja a fauna silvestre, a doméstica 

ou a domesticada. 

Neste sentido, a Constituição, garantindo a proteção e preservação de todos os 

animais existentes no Brasil, independentemente da espécie a que pertençam ou do 

habitat de que participam, proíbe expressamente, portanto condenando ou 
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responsabilizando na forma da lei (administrativa, civil ou penalmente), as práticas de 

crueldade, em todas as suas desumanas e danosas formas, contra os animais em geral.42 

De fato, a história da relação entre homens e animais no ocidente é 

inegavelmente marcada pela dominação, controle e exploração.43 Antigamente, tinha-se 

a ideia de que o homem era o centro de tudo e que todo o resto existia para suprir seus 

interesses. No entanto, para contrapor o pensamento antropocêntrico, surgiu o 

biocentrismo, cuja ideologia consiste em dar igual importância a todas as formas de 

vida, sendo a natureza sujeito de direitos, e não objeto de proteção.  

Em relação à proteção dos animais, surge, paralelamente, o neo-utilitarismo 

proposto por Peter Singer. Esta vertente defende a importância de respeitar-se a vida 

senciente e que os seres humanos passem a respeitar os seres que podem ter qualquer 

tipo de sofrimento.  

Para Peter, o que confere o direito de igual tratamento entre os seres é a 

capacidade de sofrimento. Nesta circunstância, passa a ser permitido o sofrimento 

animal quando torna-se imprescindível a pesquisas com fins científicos ou em casos de 

sobrevivência humana, não sendo permitida as formas de induzir o sofrimento animal 

com o propósito de diversão. A partir das influências do biocentrismo e dos 

movimentos ecológicos, o relacionamento do homem com a natureza passou do 

antropocentrismo clássico, de viés economicista, para o antropocentrismo alargado, 

passando à concepção de que, embora o homem mantenha-se no centro das atenções e 

preocupações, busca-se estabelecer entre este e a natureza uma relação ética.44 

Apesar da norma constitucional do art. 225, caput, ter características 

antropocêntricas, em seus parágrafos e incisos há um equilíbrio com o biocentrismo, 

notadamente nos §§ 4º e 5º e nos incisos I, II, III, VII do §1º, em que se percebe uma 

real preocupação de harmonização entre seres humanos e o meio ambiente. 

                                                           
42 CUSTÓDIO, Helita Barreira. Crueldade contra animais e a proteção destes como relevante questão 

jurídico-ambiental e constitucional. Doutrinas Essenciais de Direito Ambiental. Mar/2011, p. 221. 
43 RYDER, Richard. Animal Revolution: Changing Attitudes Towards Speciesism. London: Bloomsbury 

Academic, 2000. Citado pelo Ministro Luís Roberto Barroso em seu voto no julgamento da ADI nº 

4.983/CE: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 4.983/CE. 

Relator Ministro Marco Aurélio. Voto-vista do Ministro Luís Roberto Barroso. 06 de outubro de 2016. 

p.11. Disponível em: < http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2016/06/ADI-4983-

Minuta-do-Voto-Vista-Ministro-Barroso-5-abr2016.pdf >. Acesso em: 1º de maio de 2017.  
44 Neste trecho é citada a contribuição de Peter Singer acerca da evolução do pensamento biocêntrico. 

MACÊDO, Fabrício Meira. Vaquejadas e o dever de proteção ambiental. RJLB. 2015, p. 767. 
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Nessa lógica, Constituição Federal brasileira, no seu art. 225, § 1º, VII, na 

medida em que veda expressamente atos de crueldade contra animais, revela claramente 

a sua preocupação com o bem-estar destes e a refutação de uma visão meramente 

instrumental da vida animal45, assegurando a dignidade e bem-estar dos animais. Sendo 

assim, a proteção dos animais no ordenamento jurídico brasileiro tem como base o valor 

eminentemente moral conferido pelo constituinte ao propô-la em benefício dos animais 

sencientes, independentemente do equilibro do meio ambiente, da sua função ecológica 

ou de sua importância para a preservação de sua espécie46.  

Tal entendimento se aplica à Vaquejada, uma vez que a prática não compromete 

a função ecológica ou provoca a extinção dos animais bovinos, porém fere a sua 

dignidade à medida que são explorados para o lazer e enriquecimento de grupos 

empresariais, sem considerar dor e sofrimento a que são submetidos. 

A palavra “crueldade”, assim como o termo “maus-tratos”, está relacionada à 

ideia de submeter o animal a um mal desnecessário. Apesar da inexistência de conceito 

de crueldade no ordenamento jurídico brasileiro, a configuração de maus-tratos ou 

crueldade pode ser encontrada na doutrina, em que, em geral, considera “ato de 

crueldade contra animais” toda ação ou omissão, dolosa ou culposa (ato ilícito), em 

locais públicos ou privados, mediante matança cruel pela caça abusiva (profissional, 

amadorista, esportiva, recreativa ou turística), por desmatamentos ou incêndios 

criminosos, por poluição ambiental, mediante dolorosas experiências diversas 

(didáticas, científicas, laboratoriais, genéticas, mecânicas, tecnológicas, dentre outras), 

amargurantes práticas diversas (econômicas, sociais, populares, esportivas, cativeiros ou 

transportes em condições desumanas, de abandono em condições enfermas, mutiladas, 

sedentas, famintas, cegas ou extenuantes, de espetáculos violentos como lutas entre 

animais até a exaustão ou morte, touradas, farra do boi ou similares), ou quaisquer 

outras condutas impiedosas resultantes em maus-tratos contra animais vivos, 

submetidos a injustificáveis e inadmissíveis angústias, dores, torturas, dentre outros 

                                                           
45 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Algumas notas sobre a dimensão ecológica da 

dignidade da pessoa humana e sobre a dignidade da vida em geral. Citado em: MOLINARO, Carlos 

Alberto et al. (Org.). A dignidade da vida e os direitos fundamentais para além dos humanos: uma 

discussão necessária. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p.197. 

46 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 4.983/CE. Relator 

Ministro Marco Aurélio. Voto-vista do Ministro Luís Roberto Barroso. 06 de outubro de 2016. p.17. 

Disponível em: < http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2016/06/ADI-4983-Minuta-

do-Voto-Vista-Ministro-Barroso-5-abr2016.pdf >. Acesso em: 1º de maio de 2017. 
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atrozes sofrimentos causadores de danosas lesões corporais, de invalidez, de excessiva 

fadiga ou de exaustão até a morte desumana da indefesa vítima animal.47  

Ainda em relação ao conceito de crueldade, cumpre ressaltar que, na Lei nº. 

9.605/98, a denominada Lei de Crimes Ambientais, são dispostas algumas condutas que 

poderiam configurar o delito previsto no artigo 32 da Lei 9.605/98. In verbis: 

 “Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 

silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 

§1° Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou 

cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, 

quando existirem recursos alternativos. 

§2° A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se ocorre 

morte do animal.” 

Evidencia-se, assim, a inexistência de elementos mais objetivos para configurar 

atos de crueldade com os animais, o que demonstra a importância da construção deste 

conceito pela doutrina e jurisprudência. 

A proteção dos animais, além do ordenamento jurídico brasileiro, é reconhecida 

mundialmente através da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada 

em 1978 pela UNESCO, em sessão realizada na cidade de Bruxelas, Bélgica. O Brasil, 

apesar de ser signatário, não a ratificou. Esta Declaração tem sua devida importância ao 

passo que passa a reconhecer o valor da vida de todo ser vivo, de sua dignidade, respeito 

e integridade dos animais. Vejamos alguns artigos sobre o tema: 

“Art. 2º  

1. Todo o animal tem o direito a ser respeitado.  

2. O homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros 

animais ou explorá-los violando esse direito; tem o dever de pôr os 

seus conhecimentos ao serviço dos animais.  

                                                           
47 CUSTÓDIO, Helita Barreira. Crueldade contra animais e a proteção destes como relevante questão 

jurídico-ambiental e constitucional. Doutrinas Essenciais de Direito Ambiental. Mar/2011, p. 222. 
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3. Todo o animal tem o direito à atenção, aos cuidados e à proteção 

do homem. 

 

Art. 3º  

1. Nenhum animal será submetido nem a maus tratos nem a atos 

cruéis.  

2. Se for necessário matar um animal, ele deve ser morto 

instantaneamente, sem dor e de modo a não provocar-lhe angústia. 

Art. 10  

1. Nenhum animal deve de ser explorado para divertimento do 

homem.  

2. As exibições de animais e os espetáculos que utilizem animais são 

incompatíveis com a dignidade do animal.”48 

Diante do exposto, faz-se necessário esclarecer se a prática da Vaquejada é uma 

manifestação cultural com fundamento de validade na Constituição Federal ou se é uma 

prática que submete os animais à crueldade e aos maus-tratos, sendo, portanto, vedada 

pelo Texto Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 ONU. Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Bruxelas. 1978. Disponível em: 

<http://www.urca.br/ceua/arquivos/Os%20direitos%20dos%20animais%20UNESCO.pdf>. Acessado em: 

03 de junho de 2017. 
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2. DA INCOMPATIBILIDADE DA VAQUEJADA NO CONTEXTO 

CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 

2.1 Estudos sobre os danos causados aos animais bovinos e equinos. 

Os principais apontamentos em relação aos danos causados ao boi podem ser 

divididos em três grupos, quais sejam: a) a submissão dos bois ao medo e desespero 

através de encurralamento e agressões, no intuito de fazê-lo correr pela pista; b) o 

tombamento brusco do boi, causando-lhe possíveis fraturas nas patas e traumatismos; e 

c) puxão da cauda, provocando forçado tracionamento da cauda, o que pode causar 

deslocamento da articulação da cauda ou até a amputação desta. 

Sobre tais argumentos cumpre transcrever laudo técnico utilizado pela 

Procuradoria-Geral da República para embasar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 4.98349. Tal laudo foi produzido pela Professora Titular da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade São Paulo, Irvênia Luiza de Santis Prada, 

Mestre e Doutora em Anatomia dos Animais Silvestres e Domésticos pela mesma 

Universidade. In verbis: 

“Ao perseguirem o bovino, os peões acabam por segurá-la fortemente 

pela cauda (rabo), fazendo com que ele estanque e seja contido. A 

cauda dos animais é composta, em sua 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 na região sacral, afecções que 

ocorrem primeiramente nas vértebras caudais podem repercutir mais 

para frente, comprometendo inclusive a medula espinhal que se acha 

contida dentro do canal vertebral. Esses processos patológicos são 

                                                           
49 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Ação direta de inconstitucionalidade. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12914206&pgI=11&pgF=15. p. 

11-12. Acesso 20 de maio de 2017. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12914206&pgI=11&pgF=15
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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 dos equinos e bovinos é passível de 

lesões na ocorrência de quaisquer procedimentos violentos, bruscos 

e/ou agressivos, em 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 orfofuncional 

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.“50(grifos acrescidos) 

Dessa forma, de acordo com o laudo, a cauda do boi consiste numa continuação 

de sua coluna vertebral, a qual possui terminações nervosas. Entretanto, destaca-se a 

alta frequência de extração da cauda dos bois, também chamada de “maçaroca”, quando 

da prática da Vaquejada, não por acaso é prevista em regulamentos da atividade, tal qual 

está disposto no regulamento do “V Circuito ANQM de Vaquejada e IV Circuito 

Universitário ANQM de Vaquejada – Vaquejada", como bem trouxe o Ilustríssimo 

Ministro José Roberto Barroso em seu voto o julgamento da ADI nº 4.98351. In verbis: 

“20. Caso o rabo ou a maçaroca do boi parta-se no momento da 

queda, e o boi não cair o mesmo será julgado de acordo com os 

critérios abaixo, tanto na fase de classificação como na fase final. 

I- Primeira Quebra: Caso o boi não caia a dupla competidora terá 

direito a um boi extra;  

II- Segunda Quebra e demais: O boi será julgado, como ficar. 

OBS: Se o rabo ou a maçaroca do boi quebrar com o boi em pé, este 

não será computado e o competidor terá direito a um boi extra, mas 

se o boi cai (sic) em seguida, o boi será julgado como ficar.” 

                                                           
50 Laudo transcrito em: LEITÃO, Geuza. A voz dos sem voz, direito dos animais. Fortaleza: INESP,2002. 
51 “Além de todas essas possíveis lesões, a quebra da cauda, também chamada de “maçaroca”, parece não 

ser incomum nas Vaquejadas. Essa possibilidade fica evidente, quando se lê, por exemplo, o disposto no 

regulamento do “V Circuito ANQM de Vaquejada e IV Circuito Universitário ANQM de Vaquejada – 

Vaquejada". BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 4.983/CE. 

Relator Ministro Marco Aurélio. Voto-vista do Ministro Luís Roberto Barroso. 06 de outubro de 2016. p. 

27. Disponível em: < http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2016/06/ADI-4983-

Minuta-do-Voto-Vista-Ministro-Barroso-5-abr2016.pdf >. Acesso em: 1º de maio de 2017. 
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Segundo a médica veterinária Ceres Faraco, diretora do Instituto de Saúde e de 

Psicologia Animal, ainda que não apresentadas lesões externas visíveis, há reflexos 

dessas situações de estresse em que são postos os animais bovinos, modificando o 

funcionamento do sistema nervoso central do animal52. Vejamos: 

“São animais que têm um medo acentuado, têm movimentos 

repetitivos, são animais que sofrem de uma ansiedade imensa, e isso 

faz com que eles tenham uma longevidade menor e, especialmente, 

são animais que têm uma alteração do ponto de vista 

comportamental. São animais que estão, de alguma maneira, 

determinados a viver um estado de sofrimento psicossomático."53 

Demais disso, para os vaqueiros receberem do juiz o “Valeu o boi!” (expressão 

que caracteriza o êxito do competidor)54, devem tombar o boi por completo, de tal 

forma que ele fique com as quatros patas para cima, forçando, assim, uma maior 

agressividade pelo vaqueiro na tração e na torção da cauda do boi. 

Da mesma forma, estudos demonstram lesões e danos irreparáveis sobre animais 

eqüinos utilizados na Vaquejada.  

Neste sentido, destaca-se a pesquisa produzida sob coordenação da Universidade 

Federal Rural do Semi-árido (UFERSA) com o intuito de avaliar alguns dos parâmetros 

indicadores de estresse dos equinos submetidos às competições de Vaquejada e às 

condições ambientais inerentes dos locais das competições. 

De início, o artigo científico evidencia o extremo esforço despendido pelos 

cavalos durante a prova da Vaquejada, tendo em vista ser uma atividade que requer 

esforço físico de alta intensidade, mas de curta duração, refletindo em rápida largada, 

mudanças de direção e paradas abruptas, além de exigir elevada força física durante a 

derrubada do boi. Ressalta que a situação dos animais é agravada com a presença de 
                                                           
52 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Ação direta de inconstitucionalidade nº 4.983. 2017. 

Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12914206&pgI=11&pgF=15>. p. 

14. Acesso 20 de maio de 2017. 
53 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. Vaquejada. Matéria publicada no sítio 

eletrônico do CFMV. Disponível em: <http://portal.cfmv.gov.br/portal/noticia/index/id/2199/secao/6>. 

2012. Acesso em 20 de maio de 2017. 
54 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VAQUEJADA (ABVAQ). Regulamento Geral De Vaquejada - 

2017. Dezembro/2016. Disponível em: 

<http://www.abvaq.com.br/images/institucional/Regulamento_Geral_ABVAQ_2017-v1.pdf>. Acesso em 

1º de junho de 2017. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12914206&pgI=11&pgF=15
http://portal.cfmv.gov.br/portal/noticia/index/id/2199/secao/6
http://www.abvaq.com.br/images/institucional/Regulamento_Geral_ABVAQ_2017-v1.pdf
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variáveis ambientais desfavoráveis às condições de vida do animal, como poluição 

sonora, exposição à temperatura ambiente elevada, contato com outros animais 

desconhecidos e de outras espécies, fornecimento de alimento e água fora da rotina, 

entre inúmeros outros fatores, constituindo, assim, um quadro favorável às lesões físicas 

e psicológicas 55. 

Dos resultados dos experimentos realizados, constataram-se alterações físicas, 

bioquímicas e hematológicas dos cavalos, em decorrência do estresse associado ao 

exercício físico, à falta de uma rotina de treinamento adequado e às condições 

ambientais inóspitas dos parques de Vaquejada. Senão, vejamos: 

“Os equinos de Vaquejada avaliados apresentaram alterações físicas, 

bioquímicas e hematológicas em decorrência do exercício e do 

estresse a que foram submetidos. Assim, pode-se sugerir que os 

equinos de Vaquejada avaliados apresentaram alterações físicas, 

bioquímicas e hematológicas em decorrência do estresse associado 

ao exercício físico, à falta de uma rotina de treinamento adequado e 

às condições ambientais inóspitas dos parques de Vaquejada.”56 

(grifos acrescidos) 

De outro lado, evidencia-se o estudo realizado por especialistas veterinários de 

diferentes estados57 que teve como objetivo avaliar as medidas biométricas e as 

principais alterações do equilíbrio podal de equinos da raça Quarto de Milha, puros e 

mestiços, utilizados em provas de Vaquejada. 

O resultado do experimento demonstrou a existência de alta frequência de 

alterações podais como talões contraídos, ângulos dos cascos dos membros contra-

laterais diferentes, desequilíbrio médiolateral e assimetria de cascos contra-laterais. In 

verbis:  

“A avaliação da biometria e do equilíbrio podal de equinos 

utilizados em provas de Vaquejada permitiu a identificação com alta 

frequência de alterações podais como talões contraídos, ângulos dos 

                                                           
55 LOPES, K. R. F. et al.  Influência das competições de Vaquejada sobre os parâmetros indicadores de 

estresse em equinos. Ciência Animal Brasileira, v. 10, n. 2, abr./jun. 2009, p. 539. 
56 LOPES, K. R. F. et al.  Influência das competições de Vaquejada sobre os parâmetros indicadores de 

estresse em equinos. Ciência Animal Brasileira, v. 10, n. 2, abr./jun. 2009, p. 542. 
57 DE MELO, U. P. et al. Biometria e alterações do equilíbrio podal em equinos utilizados em Vaquejada. 

Acta Veterinaria Brasilica, v.5, n.4, 2011, p. 374. 
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cascos dos membros contra-laterais diferentes, desequilíbrio 

médiolateral e assimetria de cascos contra-laterais. Embora diversas 

causas favoreçam a ocorrência dos desequilíbrios podais nos equínos, 

provavelmente, as técnicas inadequadas de casqueamento e 

ferrageamento sejam o principal fator etiológico nessa população. As 

práticas de casqueamento e ferrageamento empregadas nesses 

cavalos devem ser revistas, assim como as causas da alta freqüência 

dessas alterações investigadas.”58 (grifos acrescidos) 

Outro estudo realizado com animais eqüinos utilizados na Vaquejada59 concluiu 

preliminarmente que a ocorrência e a severidade das úlceras gástricas nestes animais 

não são determinadas apenas pela intensidade do treinamento e provas, mas também 

pelo seu tempo de confinamento. 

Ainda, importante destacar o estudo produzido com apoio da Universidade 

Federal do Piauí (UFPI), que teve como objetivo avaliar as enfermidades mais comuns 

dos animais equinos utilizados na Vaquejada, relacionando-as à pratica, treino, rotina, 

manejo sanitário, alimentação, transporte, acomodação e demais métodos utilizados 

nesse esporte60. 

Levando em consideração a busca constante de melhores performances, os 

cavalos são submetidos a intensos e precoces treinamentos, o que gera uma 

predisposição do animal a lesões musculoesqueléticas como tendinites, entorses, 

luxações, artrites, distensões musculares, escoriações e várias outras patologias 

relacionadas.  

Do experimento concluiu-se que as causas mais comuns para a maioria das 

doenças são os maus manejos sanitários, nutricionais, instalações inadequadas, treinos 

                                                           
58 DE MELO, U. P. et al. Biometria e alterações do equilíbrio podal em equinos utilizados em Vaquejada. 

Acta Veterinaria Brasilica, v.5, n.4. 2011, p. 374. 
59 BUONORA, G.S. et al. Estudo da ocorrência de lesões gástricas em cavalos de Vaquejada (resultados 

preliminares). Braz J vet Res anim Sei v.41 (supl) 2004, p. 263-264. 
60 FROTA, R. B; ARRIVABENE, M. Ocorrência das enfermidades em equinos de Vaquejada nos estados 

do Piauí e Maranhão. Disponível em: 

<http://sis.ufpi.br/24sic/documentos/resumos/modalidade/vida/Raphael_Briseno_Frota.pdf>. Acesso em 

20 de maio de 2017. 
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precoces e inadequados assim como a falta de repouso e tratamentos inadequados, nos 

seguintes termos: 

“Nas condições da pesquisa, para o sistema locomotor foi encontrado 

um maior número de afecções 285 (38,99%) do total, estando as 

tendinites, tenossinovite, exostose e problemas de casco como 

coronite e pododermatite as com maior incidência, mostrando-se as 

afecções locomotoras traumáticas mais prevalentes em equinos de 

Vaquejada. Em seguida temos o sistema tegumentar com 132 

ocorrências (18,06%) sendo mais predominantes as feridas cutâneas 

e dermatomicoses, em terceiro os sistemas muscular e respiratório 

ambas com (14,26%) das ocorrências, sendo mais significativas as 

contusões, mioglobinúrias e gripe equina respectivamente. O sistema 

digestório foi o quarto mais afetado, com 92 ocorrências (12,59%) 

das ocorrências, das quais 86 são de síndrome cólica, seguido dos 

demais sistemas com 14 ocorrências (1,92%). 

Diante das enfermidades apresentadas, as causas comuns a maioria 

das doenças relacionadas são os maus manejos sanitários, 

nutricionais, instalações inadequadas, treinos precoces e 

inadequados assim como a falta de repouso e tratamentos 

inadequados.”61 (grifos acrescidos) 

A despeito das lesões físicas causadas nos animais, o debate é permeado de 

questões éticas, devendo-se levar em consideração os elementos morais que sustentam a 

exploração e agressão de animais com fins voltados ao lazer humano, bem como a 

legitimidade de classificação da prática como esporte, considerando os danos causados 

aos animais, e, por fim, o conflito de normas fundamentais relacionadas à cultura e ao 

bem-estar dos animais. 

                                                           
61 FROTA, R. B; ARRIVABENE, M. Ocorrência das enfermidades em equinos de Vaquejada nos estados 

do Piauí e Maranhão. Disponível em: 

<http://sis.ufpi.br/24sic/documentos/resumos/modalidade/vida/Raphael_Briseno_Frota.pdf>. Acesso em 

20 de maio de 2017. 
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Para Peter Singer62, os animais devem ser tratados com o mesmo respeito que os 

seres humanos, por se tratarem de seres dotados de sensibilidade e consciência, levando-

se em conta, principalmente, a capacidade de sofrer e de sentir dor. 

Dessa forma, convém descobrir se atual ordenamento jurídico relativiza a 

proteção à manifestação cultural em prol do reconhecimento de que os animais possuem 

uma dignidade própria que deve ser respeitada.  

 

2.2. Casos análogos ao tema da Vaquejada. 

Nas oportunidades em que o STF resolveu o conflito específico entre as 

manifestações culturais e o meio ambiente, sempre prevaleceu o entendimento de 

afastarem-se práticas que submetam os animais a maus tratos e crueldade, ainda que 

dentro de contextos culturais e esportivos. 

Nestes casos, a Corte Suprema utilizou da ponderação das normas 

constitucionais conflitantes, optando pela prevalência da preservação do meio ambiente 

e impondo-se limites jurídicos às manifestações culturais. 

Os casos que serão analisados são: a “Farra do Boi” no âmbito do julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 153.531, de Santa Catarina; a “Briga de Galos” no 

julgamento da ADI nº 1.856, do Rio de Janeiro; e, especificamente, a Vaquejada no 

julgamento da ADI nº 4.983, do Ceará. 

 

2.2.1. O caso da “Farra do Boi” e o julgamento do Recurso Extraordinário nº 

153.531/SC. 

A “Festa da Farra do Boi” é considerada uma prática cultural típica do Estado de 

Santa Catarina, trazida pelos imigrantes açorianos, em que o boi é solto pelas ruas da 

cidade e é agredido pela multidão que o persegue por dias a fio até a sua morte. Ao 

final, o boi é abatido e uma festa é feita de sua carne. Antes mesmo do ritual, o boi já 

                                                           
62 SINGER, Peter. Ética Prática. Martins Fontes. São Paulo: 2002 apud DIAS, Edna Cardozo. 

Abolicionismo e experimentação animal, p. 148. 
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começa sofrendo com atos de crueldade, vez que é isolado sem alimento por vários 

dias.63 

O boi, desesperado diante de tanta agressão, foge dos farristas, sendo que muitos 

buscam refúgio no mar e morrem afogados. Assim, é inegável que a prática leva o 

animal à exaustão, à exaustão, à tortura física e psíquica 

Apesar disso, Eugênio Pascele Lacerda argumenta no sentido de ser uma 

manifestação cultural peculiar do povo do litoral catarinense, devendo ser estudada, não 

reprimida. Neste sentido, defende: 

“Nota-se que o sacrifício em jogo aqui não é do boi em si, mas das 

populações litorâneas. Por ser “barbárie”, recomenda-se banimento. 

Em nome da defesa da vida, se da defesa da liberdade. Na verdade, o 

problema todo é que o boi solto está situado no campo do excesso, 

não da norma. É uma transgressão, uma extravagância mal 

comportada, capaz de escandalizar a moral vigente, urbana, educada, 

asséptica. O pescador quer a correria, o desafio, a galhofa, procura 

superar as fronteiras do tempo hodierno, enfim diverge da ordem 

natural das coisas.”64  

Diferentemente da Farra do Boi, a Vaquejada não expõe o animal a sofrimento 

intenso de forma tão brutal. No caso da Vaquejada, o vaqueiro apenas pode laçar o rabo 

do boi, enquanto que na Farra do Boi os “farristas” utilizam qualquer instrumento para 

ferir o animal (pedras, facas, chicotes, entre outros). Além disso, na farra do boi o 

animal fica sem qualquer comida e água por alguns dias, para que fique mais agitado 

durante o ritual. Por outro lado, os animais utilizados na Vaquejada são mais bem 

tratados, tendo em vista o caráter competitivo da prática. 

Fica evidente que a farra do boi, em comparação com a Vaquejada, é 

escandalosamente mais brutal e cruel. No entanto, o que nos importa neste momento são 

os argumentos utilizados no julgamento do Recurso Extraordinário nº 153.531/SC, que 

analisou a constitucionalidade da Farra do Boi. 

                                                           
63 PROJETO ESPERANÇA ANIMAL. Farra do boi. Disponível em: 

<http://www.pea.org.br/Crueldade/farra/index.htm>. Acesso em: 17/05/2017. 
64  LACERDA, Eugênio Pascele. Farra do boi: a história e a polêmica. IN: Bastos, Rafael José de 

Menezes. Dionisio em Santa Catarina: Ensaios sobre a farra do boi. Florianópolis: Editora da UFSC, 

1993, p. 119. 
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O recurso foi interposto pela Associação Amigos de Petrópolis Patrimônio 

Proteção aos Animais e Defesa da Ecologia e Outros (APANDE), Liga de Defesa dos 

Animais (LDA), Sociedade Zoológica Educativa (SOZED) e a Associação Protetora dos 

Animais (APA), no âmbito de uma ação civil pública movida contra o Estado de Santa 

Catarina, em que se pretendia a proibição da “Farra do Boi”. O Supremo Tribunal 

Federal tornou a prática inconstitucional, por maioria de votos, nos termos da seguinte 

ementa: 

“COSTUME - MANIFESTAÇÃO CULTURAL - ESTÍMULO - 

RAZOABILIDADE - PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA - 

ANIMAIS - CRUELDADE. 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 da norma 

do inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, no que veda 

prática que acabe por submeter os animais à crueldade. 

Procedimento discrepante da norma constitucional denominado 

‘farra do boi’.” (RE 153.531/SC, Relator Min. Francisco Rezek, 

Relator Acórdão Min. Marco Aurélio, j. 03/06/1997, Segunda Turma, 

DJ 13/03/1998) 

O voto que conduziu praticamente toda a decisão foi elaborado pelo ministro 

Francisco Rezek, o qual considerou a festa ofensiva por violentar animais, baseado no 

art. 225, § 1.º, VII, da CF/88. Segundo o ministro, há uma prática perpetuamente 

violenta, pungente e cruel para com os animais. Ademais, alegou que as manifestações 

culturais são as que ocorrem em outras partes do país com bois feitos de tecido e outros 

materiais, mas não com seres vivos dotados de sensibilidade. 

Nessa mesma linha, os ministros Marco Aurélio e Néri da Silveira defenderam 

que a manifestação cultural deve ser estimulada, bem como o pleno exercício e acesso 

às fontes da cultura nacional, assim previstos no art. 215. Porém, segundo os ministros, 

deve ser vedada toda e qualquer prática que envolva crueldade, de modo que haveria um 

conflito evidente que decorre dos fatos e a festa alcançou uma distorção tal que sequer o 

poder de polícia seria capaz de coibir os excessos cometidos. Ao final, concluem que a 

prática deveria ser extinta pelo uso excessivo da violência contra o animal. 
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Apesar da diferença substancial entre o teor do voto vencido e do voto vencedor, 

ambos possuem uma orientação antropocêntrica. No voto vencedor a proteção dos 

animais se dá como um instrumento para refinar a sociedade e o projeto de civilização 

de emoções grosseiras e violentas. No voto vencido, consagra-se unicamente o direito 

ao patrimônio cultural, sendo evidente a visão centrada no homem.65 

De todo modo, fica evidente a priorização da defesa da fauna em contraposição a 

interesses de ordem cultural, o que está de acordo com os novos paradigmas da 

sustentabilidade ecológica66. 

Assim, percebe-se que, apesar da alegação de ser uma manifestação cultural 

popular daquela região, a farra do boi não encontra agasalho na Constituição Federal, 

tendo em vista a crueldade exercida contra os animais bovinos, o que enseja a aplicação 

do inciso VII do artigo 225. 

 

2.2.2. O caso da “Briga de Galos” e o julgamento da ADI 1.856/RJ. 

A Briga de Galo consiste no combate mortal entre dois galos, em que os 

espectadores apostam em um deles para vencer.67  

Da mesma forma que a Farra do Boi, os atos de crueldade com o animal iniciam-

se antes mesmo da luta, como expôs a advogada Dra. Edna Cardozo Dias, membro da 

Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), em petição encaminhada ao Procurador Geral da República, pugnando 

pela Ação Direta de Inconstitucionalidade contra Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 

2.895/98:  

“Da Preparação à Rinha – Por volta de um ano o galo já está 

preparado para a briga e passará por sessenta e nove dias de trato. 

No trato o animal é pelinchado – o que significa ter cortadas as penas 

de seu pescoço, coxas e debaixo das asas, tem suas barbelas e 

                                                           
65 RANGEL, Helano Márcio Vieira. Proteção da cultura ou proteção da fauna? Uma análise da farra do 

boi à luz da ponderação e da jurisprudência do STF. Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC. 
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66 RANGEL, Helano Márcio Vieira. Proteção da cultura ou proteção da fauna? Uma análise da farra do 

boi à luz da ponderação e da jurisprudência do STF. Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC. 

2010/1. P.108 
67 BOUDENS, Emile P.J. Briga de galos nunca mais? Publit Editora Ltda. 2006, p. 25. 
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pálpebras operadas. Iniciou, pois, uma vida de sofrimento, com o 

treinamento básico. O treinador, segurando o animal com uma mão 

no papo e outra no rabo, ou então, segurando-o pelas asas, joga-o 

para cima e deixa-o cair no chão para fortalecer suas pernas. Outro 

procedimento consiste em puxa-lo pelo rabo, arrastando-o em forma 

de oito, entre suas pernas separadas. Depois, o galo é suspenso pelo 

rabo, para que fortaleça suas unhas na areia. Outro exercício 

consiste em empurrar o animal pelo pescoço, fazendo-o girar em 

circulo, como um pião. Em seguida, o animal é escovado para 

desenvolver a musculatura e avivar a cor das penas, é banhado em 

água fria e colocado no sol até abrir o bico, de tanto cansaço. Isto é 

para aumentar a resistência. O galo passa a vida aprisionado em 

gaiola pequena, é privado de vida sexual normal, só circulando em 

espaços maiores na época de treinamento. Chega a hora do galo ser 

levado às rinhas. Depois da parelha (escolha dos pares), vem o topo, 

que é a aposta entre os dois proprietários. São, então, abertas as 

apostas e as lambujas. Os galos entram no rodo calçados com 

esporas postiças de metal e bico de prata (que serve para machucar 

mais ou para substituir o bico já perdido em luta). A luta dura 01h e 

15 min, com quatro refrescos de 05 min. Se o galo é “tucado” (recebe 

golpe mortal) ou é meio-tucado (esta nocaute), a platéia histérica 

aposta lambujas, que são apostas em vantagens para o adversário. Se 

o galo ficar caído por 01 minuto o Juiz autoriza o proprietário a 

“figurar” o galo (tentar coloca-lo de pé). Se ele conseguir ficar de pé 

por 1 min a briga continua. Se deitar é perdedor. O galo pode ficar de 

“espavorido” quando leva uma pancada muito dolorosa e abandona 

a briga. Se a briga durar 1h 15 min sem um deles cair há empate e 

topo perde a validade. Faz-se apostas até sobre o refresco. Galo 

carreirinha é aquele que percorre até cansar o outro que está 

correndo atrás dele para depois abatê-lo. Galo canga é aquele que 

cruza o pescoço dele com o outro, forçando para baixo até que o 

adversário perca a postura de briga. O galo velhaco é aquele que, no 

meio da briga, entra por debaixo das pernas do adversário, quando 

está sendo atacado e depois o pega de emboscada. Tudo isto 
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comprova que as brigas de galos são cruéis e só podem ser 

apreciadas por indivíduos de personalidade pervertida e sádicos.”68 

Sobre a briga de galos, assevera Boudens: 

“É de se ressaltar que a valorização e a promoção da vida em todas 

as suas formas já se inclui entre os bens de natureza imaterial que 

constituem o patrimônio cultural brasileiro e que cabe à educação 

reproduzir e recriar. Seria, no mínimo, uma inexplicável incoerência 

se o Estado, principal responsável pela educação do povo, 

enquadrasse na ordem jurídica e regulamentasse uma prática ilegal, 

de mau gosto, sádica, contrária aos mais comezinhos princípios 

educativos. Por cúmulo, é bom lembrar a sentença atribuída ao 

cientista Alexandre Von Humbolt: ‘A educação de um povo se avalia 

pelo modo como trata os animais’.”69 

De fato, a prática também é considerada uma manifestação cultural por muitos. 

No entanto, sua constitucionalidade foi discutida pelo STF em três casos análogos, em 

sede ações diretas de inconstitucionalidade (ADI 1856/RJ, ADI 3776/RN e ADI 

2514/SC). 

Em todas as ações, a Suprema Corte julgou procedente a demanda no sentido de 

não considerar a briga de galos como prática desportiva ou manifestação cultural ou 

folclórica, em vista dos inquestionáveis atos de crueldade contra os animais empregados 

na disputa, o que atenta contra própria Constituição da República (art. 225, caput, e § 

1.º, VII). Neste contexto, analisar-se-á o julgamento da ADI 1.856/RJ, o qual norteou 

outras importantes decisões, tendo como ementa o seguinte: 

 “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 

BRIGA DE GALOS (LEI FLUMINENSE Nº 2.895/98) - LEGISLAÇÃO 

ESTADUAL QUE, PERTINENTE A EXPOSIÇÕES E A 

COMPETIÇÕES ENTRE AVES DAS RAÇAS COMBATENTES, 

FAVORECE ESSA PRÁTICA CRIMINOSA - DIPLOMA 

LEGISLATIVO QUE ESTIMULA O COMETIMENTO DE ATOS DE 

                                                           
68 GAYA, Soraya Taveira. Briga de Galo Continua Sendo Crime. Universo Jurídico, Juiz de Fora, ano XI, 

12 de jul. de 2007. Disponível em: 

< http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/3969/BRIGA_DE_GALO_CONTINUA_SENDO_CRIME >. 
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CRUELDADE CONTRA GALOS DE BRIGA - CRIME AMBIENTAL 

(LEI Nº 9.605/98, ART. 32) - MEIO AMBIENTE - DIREITO À 

PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE (CF, ART. 225) - 

PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU CARÁTER DE 

METAINDIVIDUALIDADE - DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO 

(OU DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O 

POSTULADO DA SOLIDARIEDADE - PROTEÇÃO 

CONSTITUCIONAL DA FAUNA (CF, ART. 225, § 1º, VII) - 

DESCARACTERIZAÇÃO DA BRIGA DE GALO COMO 

MANIFESTAÇÃO CULTURAL - RECONHECIMENTO DA 

INCONSTITUIONALIDADE DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA - 

AÇÃO DIRETA PROCEDENTE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE 

AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES E COMPETIÇÕES 

ENTRE AVES DAS RAÇAS COMBATENTES - NORMA QUE 

INSTITUCIONALIZA A PRÁTICA DE CRUELDADE CONTRA A 

FAUNA - INCONSTITUCIONALIDADE. - A promoção de briga de 

galos, além de caracterizar prática criminosa tipificada na legislação 

ambiental, configura conduta atentatória à Constituição da 

República, que veda a submissão de animais a atos de crueldade, cuja 

natureza perversa, à semelhança da “farra do boi” (RE 153.531/SC), 

não permite sejam eles qualificados como inocente manifestação 

cultural, de caráter meramente folclórico. Precedentes. - A proteção 

jurídico-constitucional dispensada à fauna abrange tanto os animais 

silvestres quanto os domésticos ou domesticados, nesta classe 

incluídos os galos utilizados em rinhas, pois o texto da Lei 

Fundamental vedou, em cláusula genérica, qualquer forma de 

submissão de animais a atos de crueldade. - Essa especial tutela, que 

tem por fundamento legitimador a autoridade da Constituição da 

República, é motivada pela necessidade de impedir a ocorrência de 

situações de risco que ameacem ou que façam periclitar todas as 

formas de vida, não só a do gênero humano, mas, também, a própria 

vida animal, cuja integridade restaria comprometida, não fora a 

vedação constitucional, por práticas aviltantes, perversas e violentas 

contra os seres irracionais, como os galos de briga (“gallus-gallus”). 

Magistério da doutrina. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL. - Não se revela inepta a petição inicial, que, ao impugnar a 

validade constitucional de lei estadual, (a) indica, de forma 
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adequada, a norma de parâmetro, cuja autoridade teria sido 

desrespeitada, (b) estabelece, de maneira clara, a relação de 

antagonismo entre essa legislação de menor positividade jurídica e o 

texto da Constituição da República, (c) fundamenta, de modo 

inteligível, as razões consubstanciadoras da pretensão de 

inconstitucionalidade deduzida pelo autor e (d) postula, com 

objetividade, o reconhecimento da procedência do pedido, com a 

conseqüente declaração de ilegitimidade constitucional da lei 

questionada em sede de controle normativo abstrato, delimitando, 

assim, o âmbito material do julgamento a ser proferido pelo Supremo 

Tribunal Federal. Precedentes.”. (ADI 1856, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 26/05/2011, DJe-198 

DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-02 

PP-00275 RTJ VOL-00220- PP-00018 RT v. 101, n. 915, 2012, p. 

379-413) 

O Min. Celso de Mello reconheceu, por meio de seu voto, que há um impacto 

negativo gerado pela lei que admitia e regulava a chamada “briga de galos” em relação 

à incolumidade do patrimônio ambiental dos seres humanos e à preservação da fauna 

brasileira, em observância à regra constitucional prevista no art. 225, caput, e § 1.º, VII, 

do Texto Magno. O Ministro relator enfatizou que o legislador constituinte, ao proteger 

a fauna e vedar qualquer prática que submeta animais a atos de crueldade, teve como 

objetivo tornar o direito fundamental efetivo à preservação da integridade do meio 

ambiente.70  

O Min. Celso de Mello ainda lembrou que deve haver o dever ético-jurídico de 

preservar a fauna e a subsistência do ser humano em um ambiente ecologicamente 

equilibrado, enfatizando, assim, a importância das previsões contidas no art. 225 da 

CF/1988. Ao pontuar esse aspecto, o Ministro ressalta a prerrogativa de que o direito à 

integridade do meio ambiente é de titularidade coletiva, ou seja, dentro do processo de 

afirmação dos direitos humanos, esse direito é atribuído à coletividade social.71 

Ainda sobre essa discussão, o Min. Cezar Peluso esclareceu que a 

regulamentação preconizada na lei fluminense impugnada teria que ser proibida, 

                                                           
70 FRIEDE, Reis. A tutela do meio ambiente no Supremo Tribunal Federal do Brasil: Estudo de casos 

concretos. Revista dos Tribunais. Rio de Janeiro, Jul-Ago, 2014, p. 4. 
71 Ibidem, p. 5. 
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também, pelo princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III, da CF/1988), por se 

tratar, a “brigada de galos”, uma prática que estimula pulsões mais primitivas e 

irracionais do ser humano, tal qual, a tortura. Portanto, a proibição está enraizada em um 

fundamento da República, que tenta proteger o ser humano de todas as práticas que 

promovem, estimulam e incentivam ações que o ofendam e o diminua, uma vez que isso 

atentaria à sua dignidade.  

O entendimento do esposado pelo Min. Cezar Peluso é no sentido de ampliação 

do princípio da dignidade da pessoa humana, no qual se reconhece a existência de uma 

dignidade da vida não humana. Nesse sentido, o meio ambiente deixa de ser visto 

apenas como patrimônio público, sendo considerado bem fundamental à garantia da 

dignidade da pessoa humana num Estado Democrático de Direito.  

Portanto, verificou-se que, nos dois casos, a postura da Suprema Corte é de 

repudiar autorização de qualquer prática que, sob justificativa de preservar manifestação 

cultural, submeta animais a práticas violentas e cruéis. No embate dos direitos 

fundamentais, houve uma maior inclinação para a proteção da fauna em detrimento do 

direito à livre manifestação cultural e o da preservação ao meio ambiente, de modo que 

a sujeição da vida animal a experiências de crueldade não é compatível com a ordem 

constitucional. 

Ante o exposto, indaga-se se este padrão de decisões aplica-se ao caso da 

Vaquejada. 

Da comparação com a vaquejada, percebe-se que o sofrimento dos animais não é 

tão evidente como nos dois casos apresentados. A crueldade, nestes casos, é 

visivelmente intrínseca às práticas, que têm como objetivo final a mutilação e/ou morte 

dos animais.  

É neste contexto em que o STF discute a constitucionalidade da prática no 

julgamento da ADI nº 4.983/CE, o que será tema do próximo tópico.  
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2.3. Posicionamento do STF acerca da Vaquejada na ADI nº 4.983/CE. 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4983 foi ajuizada pela Procuradoria-

Geral da República (PGR) contra a Lei Estadual n.º 15.299/2013, do Ceará, que 

regulamenta a Vaquejada como prática desportiva e cultural. 

Na inicial, discorreu sobre a Vaquejada, apontando ser prática considerada 

esportiva e cultural no Nordeste do Brasil, a qual movimenta muito dinheiro nas 

festividades. Contudo, alerta-se que houve um desvirtuamento da prática tradicional: 

atualmente, os animais são enclausurados antes do momento em que são lançados à 

pista, e enquanto aguardam, são açoitados e instigados. A petição ainda faz referência a 

um parecer técnico confirmando os maus tratos dos bois. Assim, sustentou que a Lei 

Cearense fere a proteção constitucional ao meio ambiente, ensejando danos e tratamento 

cruel e desumano aos animais que participam da Vaquejada. Sob o risco de ocorrência 

de danos irreversíveis, postulou a concessão de liminar para suspender a eficácia da Lei 

nº 15.299/2013. No mérito, pleiteou a declaração de inconstitucionalidade desse 

diploma legal.72 

Ao pronunciar-se, o Governo do Estado do Ceará destacou a importância 

histórica da Vaquejada. Defendeu a constitucionalidade da norma atacada, porquanto, 

ao regulamentar o esporte, teria protegido os bens constitucionais ditos violados, 

impondo a prática adequada do evento e estabelecendo sanções às condutas de maus-

tratos aos bovinos. Afirmou que a lei obriga a adoção de medidas protetivas da 

integridade física e da saúde dos animais. Ainda aduziu cuidar-se de direito cultural 

amparado pelo artigo 215 da Carta da República, além de servir de incentivo ao turismo 

e fonte de empregos sazonais, de alta relevância para a economia local. Ressaltou a 

impropriedade da defesa apriorística do meio ambiente natural em detrimento do 

cultural, devendo tal análise ser realizada diante do caso concreto.73 

Em 06 de outubro de 2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou 

procedente a ADI nº 4983, por seis votos a cinco. 

                                                           
72 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Relatório da ADI nº. 4983/CE. Relator Min. Marco Aurélio, 

2016, p. 3-7. Disponível em <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNotici- 

aStf/anexo/ADI_4983.pdf.> Acessado em 18/06/2017. 
73 Ibidem, p 3-7. 
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O relator da ação, Min. Marco Aurélio, foi incisivo ao defender que o dever 

geral de favorecer o meio ambiente é indisputável. Para tanto, destacou que os 

precedentes da Corte Suprema apontam o seu entendimento quando há conflito entre 

normas de direitos fundamentais, qual seja: mesmo presente manifestação cultural, 

verificada situação a implicar inequívoca crueldade contra animais, há de se interpretar, 

no âmbito da ponderação de direitos, normas e fatos de forma mais favorável à proteção 

ao meio ambiente, demostrando-se preocupação maior com a manutenção, em prol dos 

cidadãos de hoje e de amanhã, das condições ecologicamente equilibradas para uma 

vida mais saudável e segura. 

O Ministro considerou os dados empíricos evidenciados pelas pesquisas sobre a 

Vaquejada, levando-o a conclusão de que o ato repentino e violento de tracionar o boi 

pelo rabo, assim como a verdadeira tortura prévia à qual é submetido o animal, para que 

saia do estado de mansidão e dispare em fuga a fim de viabilizar a perseguição, 

configura maus-tratos com os bovinos, mostrando-se inerente à Vaquejada. 

Destacou ainda que o sentido da expressão “crueldade” constante da parte final 

do inciso VII do § 1º do artigo 225 da CF/88 alcança, inegavelmente, 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. 

Dessa forma, o relator votou pela declaração de inconstitucionalidade da lei 

objeto da ADIN 4983, o qual foi acompanhado pelos ministros Luís Roberto Barroso, 

Rosa Weber, Celso de Mello, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski. 

O ministro Barroso ressaltou que nenhuma regulamentação específica da 

Vaquejada seria capaz de evitar a prática cruel à qual esses animais são submetidos, 

visto que não é possível desvencilhar a crueldade sem descaracterização dos elementos 

essenciais da prática. 

A ministra Rosa Weber, após transcrever exemplos de condutas explicitamente 

cruéis74, afirmou que para ser considerada conduta cruel ou violenta, não é necessário 

                                                           
74 “a) uso de choque elétrico para conduzir e dirigir o animal; 

b) uso de chicote, tabica, relho ou outro petrecho equivalente na condução do cavalo ou uso de espora, 

cortadeira, brida, freio ou equivalente, a ponto de o machucar ou causar sangramento; 
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haver sangue e/ou morte, vez que o foco determinado pela Constituição é o ato cruel em 

si mesmo, e por isto não é apropriado examinar o sofrimento, tampouco graduá-lo. 

O voto de divergência foi inaugurado pelo ministro Edson Fachin que votou pela 

improcedência do pedido, ao entendimento de que deve prevalecer a tradição cultural 

antiga, cujo direito é garantido pela Constituição: 

“É preciso despir-se de eventual visão unilateral de uma sociedade 

eminentemente urbana com produção e acesso a outras manifestações 

culturais, para se alargar o olhar e alcançar essa outra realidade. 

Sendo a Vaquejada manifestação cultural, encontra proteção 

expressa na Constituição. E não há razão para se proibir o evento e a 

competição, que reproduzem e avaliam tecnicamente atividade de 

captura própria de trabalho de vaqueiros e peões desenvolvidos na 

zona rural desse país. Ao contrário, tal atividade constitui-se modo de 

criar, fazer e viver da população sertaneja.”75 

Acompanharam a divergência os ministros Gilmar Mendes, Teori Zavascki, Luiz 

Fux e Dias Toffoli. Destaca-se o voto do ministro Gilmar Mendes que alertou tratar-se o 

caso de uma busca pela adequada regulamentação da prática, e não da proibição total da 

atividade:  

 “A mim, preocupa-me bastante que nós, a partir de referenciais um 

tanto quanto abstratos, comecemos a tentar quebrar práticas que 

remontam a tempos às vezes imemoriais. Como se está dizendo, isso 

já vem das práticas dos tempos reinóis do Brasil Colônia e há 

registros na própria literatura, tentativas até mesmo de regulação do 

clássico Câmara Cascudo. 

Em suma, então temos que agir como uma certa moderação sob pena 

de estimularmos, inclusive em casos desse tipo de reação e de prática 

                                                                                                                                                                          
c) uso de luva inadequada que facilita a decepação do chumaço de pelos do final da cauda, conhecido 

como maçaroca; 

d) confinamento de bois em curral ou outros lugares em número que impeçam a movimentação livre do 

animal, deixando-os sem água e alimento por longos períodos.”. BARROSO, Ricardo Cavalcante. 

Cenário Jurídico atual da Vaquejada e a omissão dos órgãos do SISNAMA. In: RFUA, Belo Horizonte, 

ano 14, n. 79, p. 66-74, jan./fev. 2015. 

 
75 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 4.983/CE. Relator 

Ministro Marco Aurélio. Voto do Ministro Edson Fachin. 06 de outubro de 2016. p. 15. 
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cultural, a clandestinidade. O que se está buscando aqui é exatamente 

a regulação adequada. E a atuação do Ministério Público, ao meu 

ver, tal como já foi sustentado, deveria ser no sentido de contribuir 

para o aprimoramento de forma conforme e condizente com os 

ditames modernos de proteção ao meio ambiente, à fauna, à flora, 

etc.”76 

Gilmar Mendes, ao comparar a Farra do Boi e Rinha de Galos com a Vaquejada, 

afirmou tratar-se de casos completamente diferentes, uma vez que a vaquejada não 

possui como objetivo final a mutilação e/ou a morte do animal, enquanto aquelas 

possuem. Segundo o Ministro: 

“Na vaquejada não há intuito premeditado de machucar, mutilar ou 

matar quaisquer dos animais envolvidos (equinos ou bovinos), sendo 

prática que, em si, não afigura nenhum tipo de dano físico aos 

semoventes envolvidos. 

E não se alegue que o simples fato de promover a derrubada do boi 

dentro de uma faixa delimitada configura maus-tratos em ambos os 

animais (equinos e bovinos), sob pena de esse raciocínio também 

proibir a montaria de qualquer ser humano em cavalos, tendo em 

vista a submissão destes a incessante percurso com pessoa em sua 

garupa (cavalgadas) ou mesmo a treinos e competições (hipismo), 

que, não raras vezes, levam o animal e, consequentemente, sua 

musculatura a incomparável esforço físico.”77 

Ainda, o Ministro expôs seu argumento no sentido de que se deve proteger e 

respeitar as culturas que não são consideradas majoritárias, pois se trata de diferentes 

visões e percepções num país altamente diversificado culturalmente. Neste sentido: 

“Da mesma forma que não se pode impor a cultura de determinada 

parcela da população para outra que não a cultiva, não se pode 

impedir a prática de atividades culturais das quais não 

compartilhamos.  

                                                           
76 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 4.983/CE. Relator 

Ministro Marco Aurélio. Voto do Ministro Gilmar Mendes. 06 de outubro de 2016. p. 17. 
77 Ibidem, p. 9. 
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Trata-se de visões diversas de concidadãos que merecem ser 

respeitadas, sob pena de confronto com um dos objetivos 

fundamentais da República brasileira, qual seja, “promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação” (art. 3º, IV, da CF). 

Não se pode, em um processo civilizatório primado pelo respeito das 

diferenças, alterar costumes tradicionalmente constitucionais, 

tornando-os inconstitucionais pelo simples argumento de avanço 

civilizatório. E quem diz o que é avanço civilizatório? Todos os atores 

envolvidos foram ouvidos para chegar ao consenso dos aspectos 

normativos do que seria tal “avanço” e de seus limites? Cabe ao 

Supremo Tribunal Federal ditar quais marcos civilizatórios estão 

corretos e devem ser observados pela população?”78 

Ao final, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento que reconhece 

a existência de dignidade para além da pessoa humana, de forma ser inadmissível 

qualquer manifestação cultural cruel que enseje em dor e maus tratos ao animal. Sendo 

assim, a Vaquejada, como atividade causadora de lesões aos animais e desvirtuada de 

sua origem, não pode ser justificada em nome de práticas culturais antiga. 

 

2.4. As consequências e o atual cenário após a declaração de inconstitucionalidade 

da Vaquejada pelo STF: um olhar crítico contra a Lei 13.364/2016 e contra a 

Emenda Constitucional nº 96. 

Sabe-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF no julgamento 

de ADI possuem eficácia erga omnes e efeito vinculante, conforme está previsto no § 2º 

do art. 102 da CF/88: 

“Art. 102. (...) 

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas 

ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra 

todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder 

                                                           
78 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 4.983/CE. Relator 

Ministro Marco Aurélio. Voto do Ministro Gilmar Mendes. 06 de outubro de 2016. p. 2. 
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Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas 

federal, estadual e municipal.”79 

Nesse contexto, a partir do referido julgamento, pode-se afirmar que a prática da 

Vaquejada passou a ser proibida em todo território brasileiro, que tem como 

consequências jurídicas (I) o efeito erga omnes da decisão; (II) a vinculação de todo o 

judiciário e administração pública, que ficam impedidos de autorizar e expedir alvarás 

de funcionamento, respectivamente; (III) a prática de crime por parte dos sujeitos que 

continuassem a praticar a derrubada do boi; (IV) inserção de tais pessoas como sujeitos 

ativos do delito de maus tratos, tipificado no art.32 da lei de Crimes Ambientais; (V) 

penalização da pessoa jurídica que promove a Vaquejada e, (vi) a possibilidade de 

efetivação da prisão em flagrante, diante da insistência dos envolvidos no cometimento 

do delito.80 

Caso haja algum desrespeito pelos que estão vinculados à decisão do STF, 

caberá Reclamação, conforme prevê o art. 102, inciso I, alínea “I”, da Constituição 

Federal:  

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 

guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 

l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da 

autoridade de suas decisões;” 

Apesar disso, após o julgamento da ADI nº 4.983/CE pelo STF, o ministro Teori 

Zavascki, do STF negou seguimento à RCL nº 25869, na qual os autores da demanda 

questionavam decisão de juiz de 1ª instância que manteve a realização de uma 

Vaquejada em Teresina (PI). Na decisão, o ministro Teori afirmou que, no julgamento 

da ADI nº 4.983/CE, o que o STF efetivamente decidiu foi a inconstitucionalidade da lei 

                                                           
79 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Acessível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc96.htm>. Acesso em: 16 de junho 

de 2017. 
80 SILVA, T.T.A; VIEIRA, L.C.A.  AREL FAAR. A inconstitucionalidade da Vaquejada: Uma análise da 

dignidade animal sobre a ADI nº. 4.983 e a Lei Estadual nº. 15.299/13. Ariquemes, RO, v. 4, n. 3, p. 54-

55, set. 2016. 
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cearense, não sendo cabível extrair conclusão no sentido da proibição de sua prática em 

todo o território nacional.81 

Apesar das divergências quanto ao seu alcance, o referido julgado também 

deixou Vaquejadas em outros estados vulneráveis a proibições, uma vez que, caso 

novos questionamentos do tipo sejam levados ao Supremo, o entendimento tende a ser o 

mesmo. 

Com o intuito de superar a restrição, poucos dias após o julgamento do STF, o 

Senado aprovou o Projeto de lei da Câmara nº 24/2016, de autoria do Deputado Capitão 

Augusto (PR-SP), que dá à Vaquejada, ao rodeio e expressões artístico-culturais 

similares o status de manifestações da cultura nacional e os eleva à condição de 

patrimônio cultural imaterial do Brasil.82 Já no dia 30 de novembro de 2016, a Lei 

13.364/2016 foi publicada. In verbis: 

“Art. 1º Esta Lei eleva o Rodeio, a Vaquejada, bem como as 

respectivas expressões artístico-culturais, à condição de 

manifestações da cultura nacional e de patrimônio cultural imaterial. 

Art. 2º O Rodeio, a Vaquejada, bem como as respectivas expressões 

artístico-culturais, passam a ser considerados manifestações da 

cultura nacional.”83 

Com isso, a Vaquejada soma-se às demais atividades reconhecidas como 

patrimônio cultural imaterial do Brasil, quais sejam: Arte Kusiwa (pintura corporal e 

arte gráfica Wajãpi), Cachoeira de Iauaretê (lugar sagrado dos povos indígenas dos Rios 

Uapés e Papuri), Bumba meu boi do Maranhão, Fandango Caiçara, Feira de Caruaru, 

Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis (GO), Frevo, Samba, modo artesanal de 

fazer queijo de Minas nas regiões do Serro e das serras da Canastra e do Salitre, ofício 

                                                           
81 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Negado trâmite a reclamação contra decisão que permitiu 

realização de Vaquejada em Teresina (PI). 09 de dezembro de 2016. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=331630>. Acesso em 19 de junho 

de 2017. 

82 PLC 24/2016. Autoria do Deputado Capitão Augusto. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/ 

web/atividade/materias/-/materia/125802>. Acesso em: 20 de maio de 2017. 
83 BRASIL. Lei 13.364, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm >. Acesso em: 02 jun. 2017. 
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das Baianas de Acarajé, Ofício dos Mestres de Capoeira e o Tambor de Crioula do 

Maranhão.84 

Entretanto, o próprio Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan) endereçou ofício ao Senado em que, ressalvando seu apoio e valorização a todas 

as formas e manifestações culturais nas comunidades brasileiras, afirma não reconhecer 

a constitucionalidade do projeto, tendo em vista que o projeto de lei não atendeu os 

requisitos que o próprio Iphan estabelece de procedimentos, etapas, oitivas e audiências 

necessárias para que alguma atividade seja declarada patrimônio cultural imaterial do 

Brasil.85 

Ainda em decorrência dos efeitos colaterais do referido julgamento, em 06 de 

junho de 2017, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 96, a qual acrescenta um 

parágrafo ao artigo 225 da Constituição para que não se classifiquem como cruéis as 

práticas esportivas com animais reconhecidas na categoria de manifestações culturais, 

registradas como bens imateriais do patrimônio cultural brasileiro e regulamentadas por 

lei que assegure o bem-estar dos animais utilizados. Senão 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." 

Com a promulgação da EC nº 96/17, o Congresso Nacional tornou sem efeito o 

entendimento do STF acerca da Vaquejada quando do julgamento da ADI nº 4.983/CE. 

Com efeito, trata-se de uma tentativa de reverter a jurisprudência por meio de produção 

                                                           
84O patrimônio cultural imaterial do Brasil. Disponível em:  

https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/Vaquejada/Vaquejada/Vaquejada-se-tornou-

patrimonio-por-lei/o-patrimonio-cultural-imaterial-do-brasil. Acesso em 19 de junho de 2017. 
85SENADO FEDERAL. Vaquejada se tornou patrimônio por lei. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/Vaquejada/Vaquejada/Vaquejada-se-tornou-

patrimonio-por-lei>. Acesso em 19 de junho de 2017. 



54 

 

legislativa, configurando o que a doutrina constitucionalista denomina 

“efeito backlash”.  

Sobre este efeito, George Marmelstein afirma que se trata de reação a uma 

decisão judicial pelo poder político, seguindo o seguinte processo lógico:  

 “(1) Em uma matéria que divide a opinião pública, o Judiciário 

profere uma decisão liberal, assumindo uma posição de vanguarda na 

defesa dos direitos fundamentais. (2) Como a consciência social ainda 

não está bem consolidada, a decisão judicial é bombardeada com 

discursos conservadores inflamados, recheados de falácias com forte 

apelo emocional. (3) A crítica massiva e politicamente orquestrada à 

decisão judicial acarreta uma mudança na opinião pública, capaz de 

influenciar as escolhas eleitorais de grande parcela da população. (4) 

Com isso, os candidatos que aderem ao discurso conservador 

costumam conquistar maior espaço político, sendo, muitas vezes, 

campeões de votos. (5) Ao vencer as eleições e assumir o controle do 

poder político, o grupo conservador consegue aprovar leis e outras 

medidas que correspondam à sua visão de mundo. (6) Como o poder 

político também influencia a composição do Judiciário, já que os 

membros dos órgãos de cúpula são indicados politicamente, abre-se 

um espaço para mudança de entendimento dentro do próprio poder 

judicial. (7) Ao fim e ao cabo, pode haver um retrocesso jurídico 

capaz de criar uma situação normativa ainda pior do que a que havia 

antes da decisão judicial, prejudicando os grupos que, supostamente, 

seriam beneficiados com aquela decisão.”86 

Com efeito, o Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não se vincula 

à decisão da Corte Suprema, o que possibilita, em tese, o legislador editar nova lei com 

o mesmo conteúdo daquilo que foi declarado inconstitucional pelo STF. Dessa forma, 

será necessária a propositura de uma nova ação para que seja declarada a 

inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 96.  

                                                           
86 MARMELSTEIN, George. Efeito Backlash da Jurisdição Constitucional: reações políticas à 

atuação judicial. Disponível em: https://direitosfundamentais.net/2015/09/05/efeito-backlash-da-

jurisdicao-constitucional-reacoes-politicas-a-atuacao-judicial. Acesso em 13 de junho de 2017. 



55 

 

Dado esse contexto e a acirrada votação no julgamento da ADI 4.983/CE (6 

votos a 5), são grandes as chances do STF mudar o posicionamento quanto à 

constitucionalidade da Vaquejada.  

Para que ocorra a declaração de inconstitucionalidade da referida emenda, é 

necessário que se observe se foi violada alguma cláusula pétrea ou o processo 

legislativo para edição de emendas, nos termos do art. 60, § 4º, da CF/88: 

“Art. 60. (...) 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 

abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes; 

IV - os direitos e garantias individuais.”87 

Em última análise, a provável pergunta que indicará a declaração ou não a 

declaração de inconstitucionalidade da referida emenda é: a proibição de que os animais 

sofram tratamento cruel, prevista no art. 225, § 1º, VII, da CF/88, pode ser considerada 

como uma garantia individual (art. 60, § 4º, IV)?88 

De qualquer sorte, à finalização deste trabalho, teve-se notícia de que o Fórum 

Nacional de Proteção e Defesa Animal (FNPDA) ajuizou, no dia 13 de junho de 2017, 

uma ação direta de inconstitucionalidade contra Emenda Constitucional nº 9689. Dessa 

                                                           
87 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc96.htm>. Acesso em: 16 de junho 

de 2017. 
88 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Breves comentários à EC 96/2017 (Emenda da Vaquejada). 

junho de 2017 http://www.dizerodireito.com.br/2017/06/breves-comentarios-ec-962017-emenda-

da_7.html 
89 Referência à notícia sobre o ajuizamento da ADI contra a EC 96. NÓBREGA, Ronaldo. Dias Toffoli 

vai relatar ADI sobre a legalidade da Vaquejada. 16 de Junho de 2017. Disponível em: 

<http://www.justicaemfoco.com.br/desc-

noticia.php?id=122587&nome=Dias%20Toffoli%20vai%20relatar%20ADI%20sobre%20a%20legalidad

e%20da%20Vaquejada>. Acesso em: 18 de junho de 2017. 
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forma, pode-se prever que o futuro acerca da Vaquejada ainda reserva turbulentos 

embates entre adeptos e contrários à prática. 

 

2.5. A necessária retomada da prevalência da proteção dos animais sobre a 

preservação das manifestações culturais no contexto da Vaquejada. 

As manifestações culturais em geral devem ser interpretadas de forma 

sistemática, uma vez que a harmonia entre as normas fundamentais deve prevalecer. 

Dessa forma, a análise da Vaquejada à luz de outros valores fundamentais insertos na 

Constituição faz-se imprescindível a observância do inciso VII do artigo 225 do mesmo 

texto, precisamente o preceito que veda a submissão de animais a tratamento cruel. 

Segundo Laraia, todo sistema cultural está sempre em mudança90. Disto, a cultura 

não é considerada estática, mas dinâmica, o que implica, muitas vezes, mudança de 

significados, frente às novas percepções do meio social. Entretanto, sabe-se que elas não 

ocorrem com tranquilidade. Cada mudança, por menor que seja, representa o desenlace 

de numerosos conflitos. Isto porque em cada momento as sociedades humanas são palco 

do embate entre as tendências conservadoras (pretendem manter os hábitos inalterados) 

e as inovadoras (contestam a sua permanência e pretendem substituí-los).91 

Como vimos anteriormente, esse embate já ocorreu outras vezes. Diversos atos 

considerados como manifestações culturais, como a rinha de galos e a farra do boi, 

foram declarados ultrapassados e passaram a ser proibidos pelo ordenamento jurídico 

por justamente não mais se aceitar atos que importam sofrimento e maus-tratos a 

animais. 

Com efeito, as coisas do passado jamais podem ser consideradas como 

integrantes do patrimônio cultural, apenas pelo critério de serem antigas. Caso 

seguíssemos este raciocínio, talvez a escravidão ainda fosse legítima e as mulheres não 

possuíssem quaisquer direitos. Neste sentido, a limitação às manifestações culturais 

                                                           
90 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico/ 14.ed. de Barros Laraia. Rio de 

Janeiro: Jorge"Zahar Ed., 2001. Pg. 52 
91 Ibidem, p. 52. 
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deve responder a uma atualização permanente de nosso contexto histórico cultural e 

desportivo.92 

Assim, os velhos hábitos não adquirirem o direito serem reproduzidas como um 

encargo da tradição, sem que sejam considerados os impactos que provocam nos 

projetos desenhados para o futuro, previsto na Constituição Federal, esta que nos 

determina construir uma sociedade livre, justa e solidária, em que se respeite a 

dignidade humana, dos outros seres e da própria natureza.93 

Neste sentido, assevera Boudens: 

“É de se ressaltar que a valorização e a promoção da vida em todas 

as suas formas já se inclui entre os bens de natureza imaterial que 

constituem o patrimônio cultural brasileiro e que cabe à educação 

reproduzir e recriar. Seria, no mínimo, uma inexplicável incoerência 

se o Estado, principal responsável pela educação do povo, 

enquadrasse na ordem jurídica e regulamentasse uma prática ilegal, 

de mau gosto, sádica, contrária aos mais comezinhos princípios 

educativos. Por cúmulo, é bom lembrar a sentença atribuída ao 

cientista Alexandre Von Humbolt: ‘A educação de um povo se avalia 

pelo modo como trata os animais’.”94 

Após os estudos sobre os direitos fundamentais envolvidos no conflito, percebe-

se que o legislador optou por garantir o direito à cultura de forma ampla. Por outro lado, 

o legislador foi incisivo ao proibir atos de crueldade com os animais, colocando a 

proteção da fauna como interesse juridicamente relevante, o que deve garantir o 

afastamento absoluto de quaisquer práticas que submetam os animais à crueldade. 

No decorrer do trabalho vimos que, inegavelmente, os animais bovinos, nos 

eventos de Vaquejada, são submetidos a maus-tratos e crueldade, que integram a própria 

prática, como, por exemplo, fraturas nos ossos que sustentam a cauda, traumatismo na 

                                                           
92 SIQUEIRA FILHO, V.; DE ALMEIDA LEITE, R.; DE LIMA, V. B. A prática da Vaquejada em 

xeque: considerações sobre a ação direta de inconstitucionalidade nº 4.983. Revista Brasileira de Direito 

Animal, 2015. p. 62. 
93 CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Artigo Lei da Vaquejada: Raízes da contradição. Disponível em 

<http://www.opovo.com.br/app/opovo/vidaearte/2013/01/29/noticiasjornalvidaearte,2996638/lei-da-

Vaquejada-raizes-da-contradicao.shtml>. Acesso: 01 de junho de 2017. 
94 BOUDENS, Emile P.J. Briga de galos nunca mais?. Publit Editora Ltda.2006. p. 45-46. 
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coluna vertebral, mutilação da cauda e demais lesões musculoesqueléticas e 

psicológicas. 

Dessa forma, a tradição da Vaquejada, por mais que tenha sido importante para a 

formação da cultura, personalidade e história do povo nordestino, encontra óbice no 

artigo 225, §1º, inciso VII, da Constituição da República, não podendo mais permanecer 

como uma legítima prática cultural e desportiva considerando o atual estágio de 

desenvolvimento da humanidade, que reconhece os animais como seres dotados de 

sensações e percepções, com direito à vida digna e respeito. 
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CONCLUSÃO 

A Vaquejada, que tem origem nas fazendas nordestinas, consistia, até por volta 

de dos anos 80, em um evento promovido por coronéis, no qual os vaqueiros da região 

se encontravam com a finalidade de reunir, marcar, tratar e vender o gado que era criado 

livremente pelas matas do sertão nordestino. Com o passar do tempo, a tradição foi 

crescendo e passou a reunir cada vez mais pessoas vindas de várias regiões do Nordeste. 

Reconhece-se aqui a importância da Vaquejada na formação cultural do povo 

nordestino, sobretudo na vida do sertanejo. No entanto, como vimos, a prática tornou-se 

um “espetáculo” para fins econômicos, distanciando da sua essência original, como 

mesmo já discorria Câmara Cascudo em 1966: 

“A VAQUEJADA, de fórmula de serviço-de–campo, anulada pelos 

impositivos do gado raciado e limitação das pastagens com o advento 

do arame-farpado, constitui uma exibição esportiva, espalhando-se 

pelo Brasil no saudosismo funcional dos nordestinos emigrados. (...) 

Desapareceu na labuta pastoril brasileira, mas sobrevive numa festa 

que se vai tornando clássica, na lenta adaptação às exigências da 

popularidade sucessiva. 

VAQUEJADA com prêmios, anúncios, pregões, percursos 

delimitados, divisões do terreno para a mucica, propaganda, 

assistência crescente e fiel. Os concorrentes raramente são vaqueiros. 

Pertencem aos níveis letrados e dominadores.”95 

 Não obstante a importância econômica para as economias locais, a atividade 

não pode continuar a ser praticada por submeter os animais a crueldade com o escopo 

de propiciar entretenimento ao público e lucro aos envolvidos no evento. 

A despeito de a Constituição determinar a proteção e incentivo das 

manifestações culturais pelo Estado, ela, enfaticamente, proíbe atos de crueldade contra 

os animais, o que nos leva a concluir que as manifestações culturais que adotem tais 

práticas não devem ser incentivadas e protegidas pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

                                                           
95 CASCUDO, Luís da Câmara Cascudo. A Vaquejada Nordestina e sua Origem. Fundação José Augusto: 

Natal, 1976, p. 14. 
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Com efeito, a Vaquejada tem como fundamento a “puxada do rabo do boi”, ou 

seja, a tração e torção do rabo do boi para que este seja derrubado na arena. De fato, a 

crueldade, evidenciada também na literatura de cordéis e músicas populares, é 

inseparável da prática, não havendo como suspender este ato sem que descaracterize a 

própria Vaquejada.  

Comprovadamente, este gesto brusco de tracionar, violentamente, o boi pela 

cauda pode lhe causar luxação das vértebras, ruptura de ligamentos e de vasos 

sanguíneos. Além disso, são utilizados métodos que causam mal-estar no animal para 

que saia de seu perfil natural de mansidão e vagarosidade, como encurralamento, 

perturbações e agressões físicas, a fim de que saia correndo desesperado pela arena. 

Ainda, ressalta-se o risco de fraturas e lesões internas no ato de derrubar o boi. De outro 

lado, como visto no decorrer deste trabalho, diversas são as lesões constatadas nos 

animais equinos utilizados na Vaquejada. Portanto, qualquer tentativa de adaptação da 

prática aos preceitos constitucionais de proteção à fauna é insignificante. 

Dessa forma, ao analisar a Vaquejada frente ao conflito dos preceitos 

constitucionais estudados, há uma prevalência da proteção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, com a vedação de crueldade contra os animais, consagrada 

pelo artigo 225, § 1º, inciso VII, da Constituição Federal, em detrimento do direito às 

manifestações culturais disposto no art. 215, impondo uma ética de respeito à dignidade 

dos animais não humanos, os quais são seres sencientes, dotados de sensações e 

percepções. 

As forças políticas e econômicas favoráveis à Vaquejada, numa velocidade 

atípica do Legislativo, conseguiram subverter o julgamento da Suprema Corte e 

“legalizar” a prática com a promulgação da Emenda Constitucional nº 96 e a Lei nº 

13.364/2016.  

Neste sentido, a edição de tais normas vai de encontro com o entendimento 

firmado, em várias oportunidades, pelo Supremo Tribunal Federal em repudiar 

autorização de qualquer prática que, sob justificativa de preservar manifestação cultural, 

submeta animais a práticas violentas e cruéis, produzindo, assim, enorme retrocesso 

social e ambiental. 
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Devemos nos atentar aos próximos acontecimentos para que seja aplicada de 

fato a regra constitucional de proteção da fauna, ainda mais quando a natureza perversa 

da prática, que tem como pretexto a tradição, o esporte e o dinheiro, impõe sofrimento 

desnecessário aos animais, o que, incontestavelmente, é incompatível com a 

Constituição Federal, com a dignidade do animal e com os padrões atuais de moral e 

ética. 
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