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RESUMO
O presente trabalho tem por finalidade analisar a constitucionalidade da Lei estadual nº
15.299, de 8 de janeiro de 2013, que regulamenta a vaquejada no Estado do Ceará. O estudo
tem por base a colisão de direitos fundamentais entre manifestações culturais tuteladas pelo
art. 215, § 1º da CF, e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incluindo a
proteção da fauna doméstica contra maus tratos, de que trata o art. 225, §1º, VII, da CF/88.
Partindo desse antagonismo, realizou-se um apanhado dos precedentes jurisprudenciais no
Supremo Tribunal Federal, identificando os julgados da “farra do boi” e das “rinhas”,
oportunidades nas quais a Corte Maior posicionou-se no sentido de dar prevalência à tutela
ambiental. A partir daí, focou-se o estudo diretamente na análise da vaquejada, com a análise
do seu histórico, uma interpretação crítica do diploma normativo em epígrafe e a constatação
intrínseca dos maus tratos aos animais, bovinos e equinos, envolvidos nesse evento. Ao final,
conclui-se pela inconstitucionalidade da lei em apreço, não só pela sua descaracterização da
manifestação cultural originária, voltando-se atualmente para uma atividade meramente
empresarial; como também pelos novos paradigmas de proteção ambiental, os quais não
toleram a crueldade (ou maus-tratos) observada na prática da vaquejada.
Palavras-Chaves: Colisão. Direitos fundamentais. Vaquejada. Lei nº 15.299/2013.
Inconstitucionalidade.
ABSTRACT
This study aims to analyze the constitutionality of Law Nº 15.299/2013, which regulates
“vaquejada” (a sort of rodeo activity where running oxes are thrown to the ground by two
cowboys) in the Brazilian state of Ceará. The study was based on the collision between two
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fundamental rights: the right to cultural manifestations protected by art. 215, § 1 of the
Constitution, and the right to an ecologically balanced environment, including protection
against abuse and cruelty (art. 225, § 1, VII of CF/88). Regardind this issue, the Brazilian
Supreme Court precedents about the “farra do boi” (a kind of bullfight common in Santa
Catarina state) and cockfights were analysed, confirming the position for the animal
(environmental) protection. The study then focus directly on the “vaquejada”, with analisys
of its history, a critical interpretation of the above-mentioned statute and the finding of
intrinsic ill-treatment of animals, cattle and horses involved in this event. Finally, it concludes
that the above mentioned law is unconstitutional not only for its mischaracterization of the
genuine traditional event, as well as for the new paradigms of environmental protection, that
does not allows cruelty intrinsic to the practice of “vaquejada”.
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Introdução
O objetivo do presente trabalho cinge-se na busca de delimitação do espaço
constitucionalmente adequado para a manifestação cultural intitulada “vaquejada”,
resguardada pelo art. 215, §1º, CF/88, considerada numa conjuntura de ponderação com a
proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mais especificamente a proteção da
fauna (art. 225, §1º, VII, da CF/88). A partir das noções hermenêuticas de que interpretar é
concretizar, busca-se no programa e no âmbito da norma (referente à tutela do meio ambiente
e das manifestações culturais), como também no empirismo daquela prática, o fundamento
jurídico para a interpretação/concretização no sentido de imprimir a prevalência da tutela da
fauna doméstica.
Com esse intento, o primeiro tópico traz à baila alguns aspectos dos direitos
fundamentais específicos (cultural e ambiental), buscando identificar o seu âmago de
fundamentalidade e o respectivo tratamento constitucional.
Daí, parte-se propriamente para a colisão de que se cuida, mediante a análise dos
precedentes do Supremo Tribunal Federal dos casos da “farra do boi” e das “rinhas”, ambas
julgadas favoravelmente à proteção da fauna brasileira.
Por último, intenciona-se fazer uma abordagem direta do confronto entre as ações da
vaquejada e sua relação com a fauna doméstica, iniciando-se com um histórico sedimentado
por Câmara Cascudo como supedâneo para a análise de descaracterização da vaquejada como
manifestação cultural. Depois, faz-se uma interpretação crítica da Lei nº 15.299/2013, que
regulamenta a vaquejada no Ceará, especialmente no que toca à sua compatibilidade com os
dispositivos que tutelam a fauna e proíbem práticas cruéis no tocante aos animais.

1 Direitos fundamentais culturais e o meio ambiente ecologicamente
equilibrado
Os antecedentes dos direitos culturais remontam à França pós-revolucionária onde
“nasceram as primeiras leis de proteção ao patrimônio histórico, os primeiros museus
públicos, as bibliotecas, os teatros e arquivos nacionais, além de conservatórios de artes e
ofícios”. A partir do século XIX os museus se espalharam pelo mundo, acompanhando o
desenvolvimento científico. O primeiro direito cultural reconhecido internacionalmente foi o
direito autoral, por meio da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e
Artísticas, em 1886; o segundo foi o direito à livre participação na vida cultural, estabelecido
no art. 15 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966. A
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partir desta década, em decorrência de lutas políticas e sociais, os direitos culturais evoluíram
rapidamente (MENTA, 2006, p. 401-404).
Lopes (2011, p. 1215) classifica os direitos culturais na segunda geração de direitos
fundamentais3, encontrando-se sua origem no início do século XX com o propósito de
defender e promover basicamente o direito à educação, haja vista a estreita ligação de direitos
cultuais com a instrução. Com o processo de globalização e os aportes do multiculturalismo,
ampliou-se o conceito de cultura, entendendo a autora como “toda manifestação criativa e
própria do sentir e pensar de um grupo social”. Já a Declaração Universal sobre a diversidade
cultural define: “é o conjunto de traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e
afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social. A cultura engloba, além das
artes e das letras, o modo de viver junto, o sistema de valores, as tradições e crenças”.
Atualmente, o melhor entendimento alvitra não haver hierarquias entre culturas ou
imposições de modelos comportamentais4, reconhecendo-se igual dignidade e respeito a todas
as culturas, inclusive as pessoas pertencentes às minorias e aos povos autóctones, devendo-se,
portanto, o respeito e a proteção a esses grupos. Assim, como será visto, a vaquejada é uma
manifestação cultural nordestina, tendo como protagonistas o homem e o boi. Com efeito, está
amparada pelo disposto no art. 215, § 1º, da Constituição Federal.
Por outro lado, forçoso reconhecer também o meio ambiente ecologicamente
equilibrado como um direito fundamental, tomando-se o mesmo fundamento normativo do
caso anterior (art. 5º, § 2º, da CF/88). Esta acepção tem sua gênese na Convenção de
Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano em 1972, constituindo um marco no pensamento
do século XX acerca dos riscos da degradação ambiental causada pelo modelo de crescimento
econômico das nações ricas e industrializadas até então, em que pese o posicionamento do
Estado brasileiro de que a poluição e degradação do meio ambiente constituiria mal menor
como meio de afastar a “poluição da miséria” (MILARÉ, 2011, p. 66-67).
No Estado de Direito, emanada sua fonte na pessoa humana, urge a necessidade deste
assumir doravante a defesa e a promoção do ambiente por meio de diversas modalidades de
ação, objetivando o favorecimento de oportunidades de bem-estar ao indivíduo, razão
fundamental do seu agir. A percepção de uma sociedade de risco, na linha de pensamento de
Ulrich Beck5, relaciona-se com o surgimento das ameaças produzidas pela evolução do
modelo econômico da sociedade industrial, sendo marcada pelo risco permanente de desastres
e catástrofes ambientais (MORATO LEITE e CARDOSO PILATI, 2005. p. 611).
Analisando o conteúdo normativo do art. 225 da CF/88 como inovação extraordinária
da tutela do meio ambiente no sistema constitucional brasileiro, Silva (2011, p. 54) classifica
sua composição em: a) norma-princípio ou norma matriz - o caput do citado artigo, revelando
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substancialmente o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; b)
instrumentos de garantia da efetividade do direito enunciado no “caput” do artigo –
encontra-se no §1º e seus incisos; e c) um conjunto de determinações particulares em relação
a objetos e setores – referência dos §§ 2º a 6º, revelando primordial exigência e urgência do
caput. É justamente no segundo caso que se insere a proteção da fauna brasileira, esculpido no
inciso VII do §1º: “Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...)
proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade”.
O “reino animal” ou “fauna”, como o conjunto dos animais próprios de uma região ou
de um período geológico6, desdobra-se em: animais domésticos - que se encontram em
convivência direta com o homem e podendo ser objeto de apropriação (pública ou privada) e
de comercialização; os animais que vivem em cativeiro - que são os animais não
domesticados e que vivem enclausurados; e os animais silvestres - que vivem livres em seu
habitat natural ou vivem naturalmente fora do cativeiro (MARTINS DA SILVA, 2006, p.
480, 595, 598). De acordo com a Portaria Normativa IBAMA nº 93/1998, a fauna doméstica é
formada por todos as espécies animais “que por meio de processos tradicionais e
sistematizados de manejo e/ou melhoramento zootécnico tornaram-se domésticas,
apresentando características biológicas e comportamentais em estreita dependência do
homem, podendo apresentar fenótipo variável, diferente da espécie silvestre que os originou”.
Portanto, os animais domésticos como o boi, a vaca e o cavalo, utilizados na vaquejada, estão
sob tutela estatal com fulcro no art. 225, §1º, VII, da CF/88.
2 A ponderação de direitos fundamentais na jurisprudência do STF e a colisão entre
direitos culturais e a proteção dos animais domésticos. A similitude com a vaquejada nos
precedentes da “farra do boi” e das “rinhas”.
A ponderação de interesses constitui ferramenta metodológica de aferição da
constitucionalidade das restrições aos direitos fundamentais, embora não deflua de um
comando expresso, decorre de forma determinada de entender o ordenamento jurídico, os
direitos fundamentais e as relações entre a função judicial e a legislativa (PEREIRA, 2006, p.
215)
2.1 Colisões de direitos fundamentais, ponderação e concretização.
Em foco estão direitos fundamentais albergados na Constituição. Enquanto os direitos
culturais estão no bloco da segunda geração (arts. 215 e 216 da CF/88), a tutela do meio
ambiente equilibrado constitui-se típico de terceira geração (art. 225 da CF/88), considerando
o seu caráter difuso e solidário (inclusive no bem-estar dos seres não humanos).
2.2 Análise dos precedentes “farra do boi” e “rinhas” e a semelhança com a vaquejada
A vedação de práticas cruéis contra a vida animal tem encontrado amparo na
jurisprudência do STF, merecendo destaque julgamentos que declararam inconstitucionais a
prática da “farra do boi”, em Santa Catarina, e a Lei do Estado do Rio de Janeiro que
regulamentava as “brigas de galo” ou “rinhas”. Ambas as decisões foram fundamentadas na
previsão constitucional do art. 225, §1º, VII da CF/88.
No tocante à “farra do boi” prevaleceu a tese da relatoria do Ministro Francisco Rezek
no Recurso Extraordinário 153.531/98, em considerar que tal manifestação afronta o preceito
constitucional em referência, nem mesmo consistindo “numa manifestação cultural com
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abusos avulsos; há uma prática abertamente violenta e cruel para com animais, e a
Constituição não deseja isso”. Por sua vez, o ministro Neri da Silveira atenta para a
efetividade dos deveres estatais não só em amparar os bens ambientais, como proibir e
impedir as condutas e atividades que impliquem lesividade a estes.
Outro caso interessante diz respeito as “rinhas” ou “brigas de galo”, apreciado pelo STF
na ADI 3.776 (julgamento em 14/06/2007), de relatoria do Ministro Cezar Peluso. A Lei
potiguar nº 7380/98 trata o assunto sob o pálio de uma atividade desportiva e com o intuito de
preservação da espécie: “Art. 2º As atividades esportivas do galismo inerentes à preservação
de aves de raças combatentes, serão realizadas em recintos e/ou locais próprios nas sedes das
entidades denominadas ‘rinhadeiros’”.
O colegiado utilizou-se de precedentes da ADI nº 2.514 (DJ de 09/12/2005, relator Min.
Eros Grau) que impugnou a Lei nº 11.366/2000, autorizadora das rinhas no Estado de Santa
Catarina; da medida cautelar na ADI 1.856, prolatada em face da Lei nº 2.895/98, que
autorizou e regulamentou as rinhas no Estado do Rio de Janeiro e do Recurso Extraordinário
já relatado de antanho (farra do boi). Por unanimidade, o STF reconheceu a incompatibilidade
dessas práticas com o disposto no art. 225, § 1º, VII, da CF88, repudiando autorização ou
regulamentação de qualquer entretenimento que “sob justificativa de preservar manifestação
cultural ou patrimônio genético de raças ditas combatentes, submeta animais a práticas
violentas, cruéis ou atrozes”.
Ainda sobre a participação de bovinos e equinos em eventos, de bom alvitre fazer
menção da Lei nº 11.977/2005, que institui o Código de Proteção aos Animais do Estado de
São Paulo, na qual se proíbem vaquejadas, touradas e lutas entre animais (art. 20),
apresentação de animais em espetáculos circenses (art. 21) e provas de rodeios e similares
com utilização de instrumentos que induzam o animal a atividade ou comportamento que não
se produziria sem o emprego de artifícios (art. 22)7. Entretanto, está pendente de julgamento a
ADI 3.595, ajuizada pelo governo do Estado de São Paulo, cujo objeto cinge-se na
impugnação do citado diploma normativo em sua totalidade, muito embora a causa de pedir
não traga argumentação na seara ambiental.
Por último, os maus-tratos contra animais configura conduta típica na seara criminal,
conforme art. 32 da Lei 9.605: “Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena - detenção, de três meses a
um ano, e multa”.
Percebe-se, portanto, a semelhança dos casos relatados com a prática da vaquejada, quer
seja pelo confronto entre os direitos fundamentais específicos, quer seja pelo tratamento dado
aos animais na visão antropocêntrica pura.
3 A vaquejada nordestina e sua relação com a proteção da fauna
Para uma melhor compreensão da relação existente entre a vaquejada e a tutela da fauna
doméstica, importa trazer a lume um histórico abalizado das suas origens para que se possa
realizar um juízo de valor acerca da necessidade de sua manutenção em detrimento dos novos
direitos ou interesses difusos envolvidos no conflito jusfundamental de que se cuida.
3.1 As origens do vaqueiro e da vaquejada em Luís da Câmara Cascudo8

7 A Lei nº 10.519/2002 proíbe nos rodeios a utilização apetrechos que possam causar injúrias ou ferimentos nos
animais, e, expressamente, veda o uso de esporas e do choque elétrico.
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O ciclo econômico do século XVI no Brasil gravitava em torno da plantação de canade-açúcar e da pecuária. A maior parte das tradições da pecuária brasileira são uma
reminiscência de metrópole, tendo em vista que o português trouxera para o Brasil o boi, a
vaca, o novilho, o bezerro, o cavalo, o jumento, o carneiro, o bode, o porco e as aves
domésticas.
Citando o Padre Fernão Cardim, Cascudo ressalta a importância do boi nos engenhos
chamados “trapiches”. Estes “requerem sessenta bois, os quais moem de doze em doze,
revezados; começa-se de ordinária a tarefa à meia-noite e acaba-se ao dia seguinte às três ou
quatro horas depois do meio-dia”. Percebe-se, portanto, que nesta época já havia uma
preocupação em não sobrecarregar o animal no trabalho, utilizando-se dos revezamentos.
O senso de responsabilidade e a ausência de fiscalização constante fizeram do vaqueiro
um personagem com sentimento de autoridade, de mando próprio, de autodeterminação,
originando as figuras do cantador, do violeiro semiprofissional e do cangaceiro.
Todo o ciclo do gado projeta para o folclore a multidão dos cantadores, dos
vaqueiros poetas e dançadores, dos cangaceiros, dos violeiros e batedores de
emboladas com pandeiros, iguais, idênticos, sensíveis, no nivelamento psicológico
de uma formação que lhes dera independência e movimentos no mesmo âmbito do
trabalho diário. (...) Quem diz sertão diz vaqueiro, gado, abôio, vaquejada, louvação,
derrubada, elementos presentes e preciosos na cultura popular do nordeste brasileiro.

Propriamente sobre a vaquejada, que também tinha por sinônimo “correr o boi” e
“puxar gado”, o autor não reconhece registro no Brasil anterior a 1870, em que o vaqueiro
derrube o animal pela cauda, atribuindo sua gênese a Espanha9. Era a festa mais tradicional do
ciclo do gado nordestino quando era chegado o período da “apartação”10. Realizava-se
negócios de venda e troca de gado, mas separava-se um bom número para a vaquejada.
Alguns fatores contribuíam para a realização da “derrubada”11: “A reunião de tantos homens,
ausência de divertimentos, distância vencida, tudo concorria para aproveitar-se o momento”.
Mesmo com o fim da “apartação” com os campos cercados, “a vaquejada continua por
todo o nordeste como festa de destreza, presença tradicional de fidelidade ao passado12”.
Ficou, portanto, o sentimento de apego cultural da região nordeste pelos animais no ciclo do
gado, principalmente na valoração de bovinos e equinos: a) a figura do cavalo como um rei,
algumas vezes expresso na literatura da época em lugar de proeminência; b) o auto pastoril
mais popular do Brasil, o Bumba meu boi; b) o romance dos animais, representando a remota
tradição poética sertaneja; e 3) o aboio, um canto improvisado e sem palavras (marcado
exclusivamente por vogais), entoado pelos vaqueiros.
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Entretanto, em obra mais recente13, Cascudo (1976, p. 28-29) já vislumbra a prática da
vaquejada desvirtuada pela perda de sua funcionalidade em contraste com uma tradição viva,
natural e original, localizada em um passado heroico e anônimo. Não existe mais gado
“brabo”, criado solto, mas preso em “coordenadas geográficas intransponíveis”. O sertão fora
modificado pelo acesso das rodovias e os homens corajosos desapareceram pela ausência de
clima de ação. A vaquejada tornou-se uma festa pública, nas cidades com “publicidade e altofalante, fotografias e aplausos citadinos. (...) Concorrem os jovens vaqueiros e em maioria
absoluta fazendeiros moços, homens titulados pelas Universidades (...) A Vaquejada tornouse esporte da aristocracia rural”.
3.2 Interpretação crítica da Lei nº 15.299, de 08/01/2013 - a regulamentação da vaquejada
no Estado do Ceará.
Partindo de uma análise perfunctória do texto legal, e em cotejo com a realidade do
torneio da vaquejada cearense, já é possível a percepção de incompatibilidades inexoráveis.
Em primeiro lugar, a conceituação legal diz que o objetivo da vaquejada é o “domínio” do
animal (art. 2º). Dominar, no caso em apreço, seria “conter”, “reprimir”, típico das situações
em que o vaqueiro ou peão domina o animal, aprisionando-o, como é comum em rodeios no
sul do país. Conforme o histórico abalizado visto de antanho, a vaquejada nordestina, que tem
por sinônimo “correr o boi” e “puxar gado”, caracteriza-se pela “derrubada”, ou seja, tomar a
cauda o animal e derrubá-lo nas faixas paralelas que distam alguns metros da largada.
Portanto, os competidores não são julgados pela “destreza” e “perícia” ao “dominar o animal”
(art. 2º, § 1º), mas pela pontuação acumulada na derrubada de bois entre faixas.
A ambivalência do art. 4º mostra-se patente. A obrigação dos organizadores da
vaquejada em adotar medidas de proteção à saúde e à integridade física e dos animais só seria
possível se o referido torneio não se realizasse. Os animais são aprisionados em currais
minúsculos, passam por corredores claustrofóbicos e depois são “transformados em alvo de
perseguição” (ORLANDI, 2013, on-line). São tracionados violentamente pela cauda para uma
derrubada dolorosa, em que as quatro patas deverão ficar suspensas para que se possa pontuar.
A conduta do art. 4º, §3º, como visto, é típica de crime de maus-tratos, previsto no art.
32 da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais). O legislador estadual deveria ter pelo
menos consignado alguma expressão do tipo: “sem prejuízo das medidas penais cabíveis”,
como fez a Lei nº 10.519/2002, que regulamenta os rodeios, no seu art. 7º “sem prejuízo (...)
de outras penalidades previstas em legislações específicas”.
Ademais, o patrocínio público de uma vaquejada (art. 3º) mostra-se incompatível com
os mandamentos constitucionais imputados aos entes federativos à proteção da fauna (art.
225, §1º, VII). As pretensões de espaço físico adequado para os animais (art. 2º, §2º) e de que
o transporte, trato e manejo não prejudiquem sua saúde (art. 4º, §1º) dificilmente deixarão de
ser mera retórica legislativa, tendo em vista a prática mostrar-se diversa.
Se o legislador estadual pretendeu regulamentar a vaquejada por ditames semelhantes
aos da Lei nº 10.519/2002 (regulamentação dos rodeios), pelo que se percebe de alguns
excertos, não atentou para as questões ambientais retratadas nesta, tais como: a) a defesa
sanitária animal, a qual prevê atestados de vacinação contra a febre aftosa e de controle da
anemia infecciosa equina (art. 2º); b) o acompanhamento médico veterinário habilitado,
responsável pela garantia da boa condição física e sanitária dos animais e pelo cumprimento
das normas disciplinadoras, impedindo maus tratos e injúrias de qualquer ordem, tudo isto sob
as expensas da entidade promotora (art. 3º, II) e c) a utilização de apetrechos ou instrumentos
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que causem ferimentos nos animais, como esporas e choques elétricos (art. 4º, §2º). Mesmo
assim, há quem entenda esta lei inconstitucional (Souza, 2013, on-line)14.
3.3 A vaquejada hoje: atividade lucrativa com base nos maus-tratos dos animais
Atualmente, a vaquejada é uma festa que se comemora sobre um cenário de dois
personagens essenciais: o boi e o vaqueiro. Configura-se como um torneio, uma competição,
em que dois vaqueiros, um intitulado “esteira” e outro “puxador”, cavalgam em perseguição a
um touro, boi ou novilho, com o propósito de derrubá-lo pela cauda no interior de duas faixas
paralelas distante dez metros uma da outra, marcadas no chão com cal e localizadas a algumas
dezenas de metros da largada. Em geral, quando o animal sai do brete15, o “esteira” apanha
sua cauda e a entrega para o “puxador” que a enrola na mão ou no punho e avança para as
linhas paralelas com o propósito de derrubar o animal, tracionando-o violentamente em
sentido diagonal, de modo a favorecer uma violenta queda com o objetivo de que as quatro
patas do novilho fiquem suspensas pelo menos por um instante. Assim é que se pontua na
vaquejada e o narrador diz “valeu boi!”16.
Os maus-tratos na vaquejada são inerentes às atividades competitivas típicas de
derrubadas.
Não só por submetem os animais a sofrimento físico e psíquico, mas a risco de
lesões orgânicas, rupturas musculares e paralisia gerada por danos irreversíveis à
coluna vertebral. (...) O gesto brusco de tracionar violentamente o animal pelo rabo
pode causar luxação das vértebras, ruptura de ligamentos e de vasos sanguíneos,
estabelecendo-se, portanto, lesões traumáticas com o comprometimento, inclusive,
da medula espinhal. Não raro, sua cauda é arrancada, já que o vaqueiro se utiliza de
17
luvas aderentes.

Geuza Leitão (2002, p. 23) transcreve Parecer técnico emito pela Dra. Irvênia Luíza de
Santis Prada, acerca dos danos a que são submetidos os animais em fuga quando derrubados
pelos vaqueiros:
Ao perseguirem o bovino, os peões acabam por segurá-lo fortemente pela cauda
(rabo), fazendo com que ele estanque e seja contido. A cauda dos animais é
composta, em 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 muito dolorosos, dada a conexão da medula espinhal com as raízes dos nervos
espinhais, por onde trafegam inclusive os estímulos nociceptivos (causadores de

14

“Em síntese, todas as atividades relacionadas aos rodeios e sua legislação são explicitamente inconstitucionais,
já que submetem os animais a crueldade e maus-tratos desnecessários, violando, pois, os princípios da vedação
ao retrocesso social, no particular em relação a Lei de Crimes Ambientais, e da interpretação conforme a
Constituição, bem como viola a aplicabilidade imediata das normas constitucionais, conforme a norma prevista
no inciso VII, §1º, art. 225, da Constituição Federal de 1988.”
15 Corredor estreito entre o curral e a pista de corrida onde se enfileiram os animais para saída (um por um),
geralmente impulsionados com um choque elétrico.
16 Disponível em: http://tudosobrevaquejada.webnode.com.br/historia-da-vaquejada/. Acesso em 05/05/2013.
17 Disponível em: http://www.uipa.org.br/crueis-rodeios-a-exploracao-economica-da-dor/. Acesso em
05/05/2013.
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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 morfo-funcional 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.

Os equinos utilizados nas vaquejadas também sofrem com maus-tratos dos vaqueiros
devido a sua missão de perseguir o novilho em alta velocidade, para isso, se utilizam de
apetrechos como rédeas, cabrestos, açoites e esporas como forma de forçar a agilidade do
cavalo.
Inexoravelmente a prática da vaquejada consubstancia-se em danos à saúde dos animais
que dela participam, quer sejam equinos ou bovinos, bem como dos vaqueiros, já que a
prática desportiva em comento não escusa seus participantes de acidentes, com os riscos
inerentes à integridade física e a saúde em geral.
Essa competição tem se aperfeiçoado constantemente no sentido organizacional,
atraindo patrocinadores e o interesse da mídia. Com estrutura própria de grandes eventos
desportivos, transformou-se num negócio lucrativo que movimenta vultosos numerários e que
desperta o interesse de diversos empreendedores:
Arenas lotadas, com média de público superior a 80 mil pessoas por noite.
Premiações milionárias, que movimentam cerca de R$ 14 milhões por ano.
Competidores, que podem ganhar até R$ 150 mil vencendo uma prova, tratados
como celebridades. Não, não se trata de nenhum campeonato de futebol, esporte
considerado a paixão nacional. Os vultosos números se referem às vaquejadas, festas
que há mais de 40 anos conquistaram o Nordeste brasileiro e que a cada ano
avançam para outras regiões do País. De acordo com a Associação Nacional de
Vaquejadas (ANV), são mais de 600 eventos por ano, que reúnem centenas de
vaqueiros de olho nos pomposos prêmios pagos. "No nordeste, esse esporte é a
verdadeira paixão, que cresce cerca de 20% ao ano", afirma o especialista na
competição e responsável pelo site Portal Vaquejada, Fabio Leal. Fato é que as
tradicionais festas nos últimos anos se transformaram em um negócio milionário,
reunindo empresários, criadores de cavalos e empresas. Entre premiações, shows e
publicidade, estima-se que as festas girem algo em torno de R$ 50 milhões por ano.
"A vaquejada é uma paixão que atrai um grande público e, consequentemente,
18
muitos investidores", explica o empresário e criador Jonatas Dantas.

O tema encontra-se em discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, face ao
ajuizamento, por parte do Ministério Público Federal, da Ação Direta de Inconstitucionalidade
4983, em que se argui a inconstitucionalidade da Lei nº 15.299/2013, sendo relator o Ministro
Marco Aurélio.
Conclusão
Hodiernamente, configurando-se a vaquejada como uma atividade empresária, de
competição elitista e festa da aristocracia rural, percebe-se a descaracterização da expressão
cultural dessa manifestação quando comparada com as simples atividades realizadas pelos
destemidos vaqueiros do Ciclo do Gado, que se contentavam com a modéstia dos festejos
anuais e que não eram recompensados mediante ascensão social, reconhecimento público ou
recompensas financeiras consideráveis. Se a verificação dos fatos comprova um fundamento
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eminentemente econômico e patrimonial da vaquejada, em detrimento da tutela da fauna
doméstica, a condenação da prática encontra um fundamento ético.
A vaquejada produz inexoráveis danos à saúde dos animais envolvidos no torneio. Os
maus-tratos são inerentes à atividade, sem os quais não se realizaria, ou seja, não há como
compatibilizar essa manifestação (dita cultural) com a integridade de bovinos e equinos. A
crueldade efetivamente produzida com a competição traz vultoso proveito econômico para os
promotores dos eventos e para os envolvidos direta ou indiretamente no “negócio”, como
empresários do forró e da mídia e os fornecedores bebidas, principalmente alcoólicas.
Conclui-se, portanto, que, na ponderação de direitos fundamentais em referência,
observou-se que dentro das possibilidades de concretização possíveis privilegiaram-se aquelas
que reforçam a concordância prática, visto que, a partir da análise do programa da norma, ou
seja, restrição explícita a maus-tratos contra animais (art. 225, §1º, VII, da CF/88), do âmbito
da norma e do histórico referente à vaquejada, não se justificam interpretações ou
concretizações que prevejam a vaquejada como manifestação cultural digna de tutela.
Desse modo, a proteção da fauna (inclusive doméstica) conferida no plano
constitucional, por força de expressas disposições como o art. 225, §1º, VII, deve conduzir ao
afastamento de quaisquer práticas que submetam os animais à crueldade, seja por parte do
poder público, seja do particular. Não se trata de reconhecer personalidade jurídica aos
animais, mas erigir a proteção dos animais como interesse juridicamente relevante. Com
efeito, sob o pálio de uma atividade cultural desportiva a vaquejada não se sustenta à luz dos
precedentes da Corte Suprema em casos semelhantes, pelo que se evidencia flagrante
inconstitucionalidade da Lei nº 15.299/2013 do Estado do Ceará.
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