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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO, 

RELATOR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº  

5772 NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL1, 

REQUERENTES 

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA - PGR 

 

INTERESSADOS 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

CONGRESSO NACIONAL 

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

MESA DO SENADO FEDERAL 

 

 

 

O SENADO FEDERAL, por meio da Advocacia do Senado 

Federal, ex vi do disposto nos artigos 230, §§ 1º e 5º, 31 e 78 do 

Regulamento Administrativo do Senado Federal, instituído pela 

Resolução do Senado Federal nº 11, de 2017, vem respeitosamente 

apresentar as seguintes  

INFORMAÇÕES 

com o propósito de contribuir com o amplo debate a ser travado no 

curso do processo judicial e influenciar o convencimento dos Ministros 

desta Corte quando do julgamento das ações diretas de 

inconstitucionalidade ajuizadas em face da I) Emenda Constitucional 

                                                           
1 Processo SF nº 0200.018538/2017-71. 
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nº 96/2017, de 06 de junho de 2017, segundo a qual práticas 

desportivas que utilizem animais não são consideradas cruéis, nas 

condições que especifica; da II) expressão “vaquejada” constante dos 

arts. 1º, 2º e 3º da Lei 13.364/2016; e da III) expressão ‘as 

vaquejadas’ no artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.220, de 11 de 

abril de 2001, que institui normas gerais relativas à atividade de peão 

de rodeio e o equipara a atleta profissional.   

 

1) Relatório 

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com 

pedido liminar, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República com o 

objetivo de impugnar a validade jurídico-constitucional da Emenda 

Constitucional nº 96/2017, bem assim da expressão as vaquejadas no 

artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.220, de 11 de abril de 2001, 

que institui normas gerais à atividade de peão de rodeio e o equipara a 

atleta profissional, e da expressão vaquejada constante dos arts. 1º, 2º 

e 3º da Lei 13.364/2016.  

A Procuradoria-Geral da República sustenta que qualquer 

atividade que submeta animais a tratamento violento e cruel, como a 

vaquejada, ainda que seja manifestação cultural, é incompatível com o 

art. 1º, inc. III (princípio da dignidade humana) e art. 225, §1º, inc. VII 

(proteção da fauna contra crueldade) da Constituição. 

Diz, ainda, que a Emenda Constitucional nº 96/2017 

padeceria de inconstitucionalidade por ofender as chamadas cláusulas 
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pétreas inscritas nos §§1º a 4º do artigo 60 da Constituição da 

República. 

Sustenta que a Emenda Constitucional nº 96/2017 

ofenderia jurisprudência desse Excelso Pretório consubstanciada no 

Acórdão proferido nos autos da ADI nº 4.983/CE, relatado pelo insigne 

Ministro MARCO AURÉLIO. 

 

2) Da regularidade do Processo Legislativo 

O processo legislativo em que se produziu a Emenda 

Constitucional nº 96/2017 transcorreu de forma absolutamente regular. 

O senador Otto Alencar apresentou, em 19 de outubro de 2016, 

Proposta de Emenda à Constituição PEC 50/2016, que veio a se 

converter na Emenda Constitucional nº 96/2017, no qual se 

apresentou a seguinte justificativa para a reforma constitucional: 

 

Recentemente, o Supremo Tribunal federal (STF) foi 
novamente instado a se manifestar acerca do conflito entre 
essas normas constitucionais consagradoras de direitos 
fundamentais. 

Ainda em tramitação no STF, a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.983 foi proposta pelo 
Procurador-Geral da República, em maio de 2013, contra a Lei 
nº 15.299, de 8 de janeiro de 2013, do Estado do Ceará, que 
regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural. 
Em julgamento realizado em 6 de outubro de 2016, o tribunal 
considerou procedente o pedido formulado na inicial e, ao 
declarar a inconstitucionalidade da lei impugnada, asseverou 
que é permitida a regulamentação de manifestações culturais 
que envolvam animais, desde que ela seja capaz de evitar a 
crueldade sem a descaracterização da própria prática. 

(...) 
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Dessarte, a fim de encerrar a controvérsia que ainda cerca a 
questão, propõe-se a presente sugestão de emenda ao texto 
constitucional, por intermédio da qual se busca consignar na 
Lei Maior, com clareza, a permissão para que as práticas 
culturais de natureza imaterial que integram o patrimônio 
cultural brasileiro e comprovadamente não submetam os 
animais à crueldade possam se realizar sem óbices. 

A vaquejada, assim como outras manifestações culturais 
populares, passa a constituir patrimônio cultural brasileiro e 
merecer proteção especial do Estado quando registrada em um 
dos quatro livros discriminados no decreto nº 3.551, de 4 de 
agosto de 2000, que instituiu o Registro de Bens Culturais de 
Natureza Imaterial. Nessa hipótese, acaso regulamentada de 
forma a garantir a integridade física e mental dos animais 
envolvidos sem descaracterizar a própria prática, a vaquejada 
atenderá aos mandamentos exarados pelo Tribunal 
Constitucional por ocasião do julgamento da ADI 4983.     

  

A proposta foi submetida à Comissão de Constituição e 

Justiça do Senado Federal (CCJ) que emitiu o parecer da relatoria do 

Senador José Maranhão, em 09 de novembro de 2016, do qual se 

destacam os seguintes trechos: 

A PEC busca garantir a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional e, ao mesmo 
tempo, preservar as manifestações das culturas populares, em 
consonância com o art. 215, caput e § 1º, da Lei Maior. A nosso 
ver, determinadas manifestações culturais que utilizam 
animais, como a vaquejada e o rodeio, constituem-se 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira. São modos de 
criar, fazer e viver do vaqueiro e do peão e encontram amparo 
no art. 216, caput e inciso II, da CF. Cabe, portanto, ao Estado 
fomentar práticas desportivas formais e não formais, como 
direito de cada um, observada a proteção e o incentivo às 
manifestações desportivas de criação nacional, conforme 
dispõe o art. 217, inciso IV, da CF. 

Quanto à qualificação da vaquejada e do rodeio como esporte, 
oportuno mencionar a definição de esporte proposta em 
publicação da Universidade de São Paulo (USP): “esporte é 
toda atividade competitiva institucionalizada que envolve 
esforço físico vigoroso ou o uso de habilidades motoras 
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relativamente complexas, por indivíduos, cuja participação é 
motivada por uma combinação de fatores intrínsecos e 
extrínsecos”. De outra parte, competição esportiva é definida 
como “um processo através do qual o sucesso é medido 
diretamente pela comparação das realizações daqueles que 
estão executando a mesma atividade física, com regras e 
condições padronizadas”. Portanto, ambas as atividades 
podem ser classificadas como prática desportiva. 

No rodeio e na vaquejada as regras estão disciplinadas em leis 
ou regulamentos editados por entidades do ramo. No campo 
das leis, disciplinam as matérias a Lei nº 10.220, de 11 de abril 
de 2001, que regulamenta a atividade de peão de rodeio, 
equiparando-o a atleta profissional; a Lei nº 10.519, de 17 de 
julho de 2002, que dispõe sobre a promoção e a fiscalização da 
defesa sanitária animal quando da realização de rodeio; e as 
demais leis estaduais e municipais sobre o tema. Quanto aos 
regulamentos, destacamos o Regulamento Geral de Vaquejada 
da Associação Brasileira de Vaquejada (ABVAQ) e o Código de 
Conduta do Rodeio da Confederação Nacional do Rodeio 
(CNAR). Grosso modo, essas normas têm como objetivo 
preservar a integridade física do peão, resguardar o bem-estar 
animal e estabelecer sanções aos organizadores e participantes 
do evento em caso de irregularidades.  

É notório que em ambas houve uma evolução ao longo dos 
anos no sentido de salvaguardar o bem-estar animal e a saúde 
dos participantes durante as competições, ainda que muitas 
dessas conquistas tenham surgido graças à atuação vigilante 
de órgãos do Ministério Público e de entidades de proteção e 
defesa de animais. Quando bem organizadas e fiscalizadas, 
essas práticas desportivas promovem a cultura local sem, 
contudo, expor os animais a tratamentos cruéis.  

Com relação à vaquejada, lembramos que regulamento da 
ABVAQ veda qualquer tipo de agressão ao animal, sendo 
inclusive causa de desclassificação tocar outras partes do boi 
que não sejam a cauda durante a competição, salvo quando for 
para evitar a queda do vaqueiro. Ademais, devem ser 
disponibilizados no local das provas água e alimento para os 
animais, em quantidade e qualidade que garantam seu bem-
estar. Há tempos já não é tolerada a agressão aos animais com 
esporas, rosetas, choques elétricos; antes, durante e após a 
competição esportiva. 

(...) 

Qualquer análise sobre aceitação (ou não) do rodeio e da 
vaquejada deveria ser feita sob a perspectiva dos brasileiros 
que habitam as zonas rurais. Trata-se de uma realidade 
completamente diferente dos grandes centros urbanos, onde 
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temos um ambiente fértil de produção e oferta de cultura. 
Nesse sentido, devemos acolher o pluralismo cultural que é 
peculiar ao Brasil e proteger essas formas de manifestação 
cultural. Caso seja proibida a vaquejada, retiraríamos das 
populações rurais do País, especialmente as das regiões Norte 
e Nordeste, uma das poucas opções de acesso à cultura e lazer 
que lhes está disponível, além de impactar economia de 
municípios interioranos dessas regiões, já combalidos pela 
atual crise. 

Sobre a importância econômica dessas atividades, a CNAR 
aponta que são realizados mais de 1.800 (mil e oitocentos) 
rodeios por ano, movimentando cerca de US$ 3.000.000.000 
(três bilhões de dólares), com a geração de aproximadamente 
300.000 (trezentos mil) empregos diretos e indiretos. Da 
parte da vaquejada, a ABVAQ informa que a atividade 
movimenta R$ 600.000.000 (seiscentos milhões de reais) por 
ano, gera 120.000 (cento e vinte mil) empregos diretos e 
600.000 (seiscentos mil) empregos indiretos. Cada prova de 
vaquejada, mobiliza cerca de duzentos e setenta profissionais, 
entre eles: veterinários, juízes, inspetores, locutores, 
organizadores, seguranças, pessoal de apoio ao gado e de 
limpeza de instalações. 

 

Em 23 de novembro de 2016 na CCJ foi concedida vista 

coletiva da proposta de emenda, tendo sido aprovado o Requerimento 

nº 44, de autoria da Senadora Gleisi Hoffmann para a realização de 

audiência pública para instruir a matéria. 

Em 29 de novembro de 2016 realizou-se a Audiência 

Pública suso apontada, com a participação dos seguintes convidados: 

Luisa Mell, ativista da causa animal, representante do senhor 

Anderson Furlan Freire da Silva, Juiz Federal da Seção Judiciária do 

Paraná, Hélio Cordeiro Manso Filho, veterinário, Phd em Ciência 

Animal e professor da Universidade Federal de Pernambuco, 

representante do senhor Paulo Fernando Cavalcanti de Morais Filho, 

Presidente da Associação Brasileira de Vaquejada, Vania de Fátima 
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Plaza Nunes, Diretora do Fórum Nacional de defesa e Proteção 

Animal, Henrique Carvalho, advogado e Vice-Presidente da Comissão 

de Bem-Estar Animal da OAB de Alagoas, representante do senhor 

Vicente Martins Prata Braga, Advogado da Associação Brasileira de 

Vaquejada.  

Resta demonstrado que perante o Senado Federal se 

realizou audiência pública para debater com a sociedade e com 

especialistas a prática da vaquejada e suas implicações culturais, 

sociais, econômicas, e, evidentemente, a controvérsia sobre o reflexo 

do esporte no bem-estar dos animais.  

                    O eventual reconhecimento da inconstitucionalidade 

pretendida nesta ADI seria um menoscabo em relação ao profundo 

debate e reflexão que precederam a deliberação legislativa da PEC 

50/2016, tomada, aliás, por maioria ultra qualificada de votos dos 

legítimos representantes escolhidos pelo povo brasileiro no exercício 

do poder constituinte derivado.  

E isso sem que sequer se aponte qualquer vício no 

procedimento de tramitação formal das propostas de alteração do 

texto constitucional por parte do Congresso Nacional (devido processo 

legislativo).  

A CCJ aprovou, em 30 de novembro de 2016, o parecer do 

Senador José Maranhão, favorável à Proposta. O texto foi aprovado 

em dois turnos pelo Plenário do Senado e foi encaminhado à Mesa da 

Câmara dos Deputados em 16 de fevereiro de 2017, vindo a Emenda 
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em comento a ser promulgada pelo Congresso Nacional em 06 de 

junho de 2017 nesses termos:  

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos 
do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte 
Emenda ao texto constitucional: 

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."(NR) 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 

3) Da Constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 

96/2017. Inocorrência de violação pela das chamadas cláusulas 

pétreas constitucionais. Inadequação da matéria aos contornos 

do inciso IV do artigo 60 c/c inciso III do art. 1º da CF/88 

A EC nº 96/2017 afigura-se como uma solução jurídica e 

constitucional adequada e necessária na busca de um quadro de 

equilíbrio na defesa dos chamados animal rights quando defrontados 

com um evento de forte conotação social e cultural, com raízes na 

memória nacional, que é a vaquejada, praticada desde séculos em 

várias regiões do Brasil, notadamente no interior. 
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É justamente este louvável equilíbrio que a peça exordial 

parece ignorar, quando sustenta, sempre de maneira monocórdica e 

em apreciação unidimensional, que a prática de vaquejada, não 

obstante sua antiguidade e seu relevo em certas regiões do país, é 

incompatível com os preceitos constitucionais que obrigam a 

República a preservar a fauna, a assegurar ambiente equilibrado e, 

sobretudo, a evitar desnecessário tratamento cruel de animais. 

Diz-se em tom unidimensional porque, embora não 

podendo se esconder do manifesto caráter social e cultural da 

vaquejada, a PGR o desqualifica, apenas para fazer reluzir uma 

suposta e equivocada predominância de valores outros que, a seu 

sentir, seriam capazes de esvaziar séculos de uma herança cultural 

nacional. 

Em primeiro ponto, não se pode admitir a sustentação 

erigida de que a Emenda Constitucional nº 96/2017 ofenderia a 

dignidade da pessoa humana porque submeteria animais a um 

suposto tratamento cruel.  

Tal afirmativa causa séria turbulência ao conceito de 

dignidade humana, posto que, de uma mão, o relativiza de tal forma 

que tudo, a depender do alvedrio do intérprete, pode nele se albergar 

com razoável conforto exegético, e, de outro, esvaziando-o de tal 

maneira do seu sentido visceral que aquilo que é propriamente 

humano nele corra o risco seríssimo de não mais ser reconhecido. 

Em confronto com esta elasticidade deturpadora de 

conceito constitucional fundamental, pode-se identificar interessante 
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exemplo de um uso prático do conceito aqui abordado pelo qual ressai 

a ideia de dignidade como inerente ao Homem.  

Na obra On the Law of War and Peace, publicada em 1625, 

existe trecho que aponta como devemos tratar os restos mortais dos 

inimigos abatidos, como uma decorrência da dignidade da pessoa 

humana, que imporia a todos os homens, mesmo em cenário de 

guerra, a obrigação de observá-la: 

The most obvious explanation is to be found in the dignity of man, 
who surpassing other creatures, it would be a shame, if his body 
were left to be devoured by beasts of prey…For to be tore by wild 
beasts… is to be robbed of those honours, in death, which are due to 
our common nature… Consequently, the rights of burial, the 
discharge of which forms one of the offices of humanity, cannot be 
denied even to enemies, whom a state of warfare has not deprived of 
the rights and nature of men.2       

 

No século XIX, o conceito de dignidade foi usado como um 

grito para uma variedade de movimentos sociais e políticos que 

advogavam tipos específicos de reforma social. Um dos epigramas de 

Friedrich Schiller, Würde des Menschen (1798) estabelece bem a 

conexão entre dignidade e condição social do homem ao enunciar 

deem-lhe comida e abrigo, /e quando cobrirem sua nudez, a dignidade 

enfim surgirá por si mesma.   

                                                           
2 ‘A explicação mais óbvia deve ser encontrada na dignidade do homem que, em superando as 
demais criaturas, resultaria vergonhoso se seus corpos fossem deixados para serem devorados por 
animais de rapina, para ser retalhado por animais selvagens, de ser privado destas honrarias no 
momento da morte, que estão tão vinculadas à nossa própria natureza comum. Por consequência, o 
direito a um sepultamento, cuja observância se constitui em um dever da humanidade, não pode ser 
negado aos inimigos, que, por uma situação de guerra, não se encontram privados dos seus direitos 
e de sua natureza de homens. (Tradução livre de José Alexandre Lima Gazineo). GROTIUS, Hugo. De 
Jure Belli ac Pacis, London, 1814, Tradução A.C. Campbell, BK II, capítulo 19. 
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No decorrer do século XX, a noção de dignidade humana 

não se afastou das diretrizes anteriormente traçadas, que põem 

sempre em relevo a espécie humana como alvo de sua proteção e 

base essencial de todas as construções do assim chamado Estado 

democrático de Direito. 

Assim é que na Conferência Mundial de Direitos Humanos, 

realizada em Viena, em 1993, foi adotada a dignidade humana como 

seu princípio maior. A resultante Declaração e Programa de Ação 

apontou a dignidade do homem como fundamental não apenas para 

os direitos humanos em geral, mas também com relação a certas 

áreas muito particulares desta seara, tais como o tratamento 

dispensado às populações indígenas3, a proibição de violência de 

gênero4, abolição da pobreza extrema5 etc.  

Este restrito quadro evolutivo histórico serve para 

demonstrar que a utilização da expressão dignidade humana, tal como 

feito na peça vestibular, baseando-se no valor inserto no inciso II do 

artigo 1º da Constituição Federal, é não somente um uso equivocado, 

que se atrita com as concepções construídas a séculos sobre o tema, 

mas, ainda, desnuda tentativa de construir uma pálida tese de 

inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 96/2017 atrelada a 

uma ilusória ofensa às cláusulas pétreas albergadas no artigo 60 da 

Lei Maior. 

Neste ponto é de se registrar, com o apoio da melhor 

doutrina, ser preciso especial cuidado com a eleição de temas que 

                                                           
3 Vienna Declaration and Programme of Action, World Conference on Human Rights, Vienna, 14-25 
June 1993, UN Doc/A/CONF 157/24 (Pt 1), at 20 (1993), Preamble. 
44 Ibid, Art. 18. 
5 Ibid, Art. 25. 
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podem ser inseridos no manto das cláusulas pétreas. Isto porque 

todas as regras da Constituição – exceto as incluídas em seu núcleo 

fundamental – seriam protegidas tão só pela rigidez simples, isto é, 

somente podem ser alteradas de acordo com o procedimento que a 

Constituição determina para a revisão, ao passo que as abrangidas 

pelas cláusulas pétreas seriam duplamente protegidas. Para modificá-

las, seria preciso, primeiro, revogar a cláusula pétrea e, depois, alterar 

as disposições sobre a matéria em questão. 6 

Nesta quadra cumpre relembrar o sempre lúcido magistério 

do insigne Ministro GILMAR MENDES: 

A aplicação ortodoxa dessas cláusulas, ao invés de assegurar a 

continuidade do sistema constitucional, pode antecipar sua ruptura, 

permitindo que o desenvolvimento constitucional se realize fora de 

eventual camisa de força do regime de imutabilidade.7 

Tal lição vem sendo repetida por essa Excelsa Corte, a 

exemplo do julgamento do MS 34.518, da relatoria do Ministro LUIZ 

FUX, no qual ficou assentado que o poder de reforma da Lei Maior 

não pode ser interpretado de maneira a sufocar as tentativas do 

povo brasileiro de redesenhar as escolhas políticas do Estado, ou 

seja, não se pode petrificar todos os valores albergados no texto 

constitucional, tornando as gerações presentes e futuras eternas 

prisioneiras das escolhas políticas passadas. 

                                                           
6 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Significação e Alcance das Cláusulas Pétreas Revista de Direito 
Administrativo, nº 202 (1995), págs. 11/17. 
7 MENDES, Gilmar Ferreira. Limites da Revisão: cláusulas pétreas ou garantias de eternidade: 
possibilidade jurídica de sua superação. Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas, São 
Paulo, ano 2, nº 6, jan/mar. 1994, pág. 17. 
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As cláusulas pétreas referem-se apenas aos princípios e 

valores fundamentais do Estado Democrático de Direito, não podendo 

ser utilizadas para suprimir o legítimo poder dos representantes 

democraticamente eleitos de procurar aperfeiçoar e compatibilizar os 

distintos direitos consagrados pelo texto constitucional. Este assegura, 

a um só tempo, tanto o direito ao meio-ambiente sadio e equilibrado, 

quanto o direito às manifestações culturais.     

 Assim é que se afigura quase abusiva a tentativa de 

considerar o tema tratado pela Emenda Constitucional nº 96/2017 

como violador das cláusulas pétreas.  

A razão normativa deste descompasso é evidente, visto 

que ao se contemplar os incisos I a IV do §4º do artigo 60 da Lei 

Maior, vê-se que resulta artificioso e, pior ainda, errôneo, entender que 

a EC nº 96/2017 ofenderia os direitos e garantias individuais, visto que 

as demais hipóteses reguladas naquele escólio constitucional de forma 

alguma guardam consonância com a matéria.  

O direito objetivo, nomeadamente a Constituição de 1988, 

repele toda e qualquer pretensão que implique substituir o escrutínio 

das Casas Legislativas por uma visão de mundo do Poder Judiciário.  

No entanto, é exatamente isso que pretende o autor.  

Busca a PGR fazer prevalecer, por meio das instâncias 

judiciais, a sua visão sobre o que significa o “bem-estar animal”, 

desconsiderando a manifestação de mais de 80% do Congresso 

Nacional, legítimo intérprete dos anseios dos distintos setores da 

sociedade.  
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O Poder Legislativo atuou dentro de sua esfera de 

competência, na medida que compete a ele captar as aspirações do 

corpo social, traduzindo-as para a seara constitucional, promovendo, 

sempre que necessário, as devidas atualizações e releituras do pacto 

político contido em nossa Carta Magna, preservando-se sempre, 

evidentemente, a identidade constitucional e os valores fundamentais 

delineados nas cláusulas pétreas. 

 

4. Aspectos socioculturais e econômicos da Emenda 

Constitucional nº 96/2017 e sua compatibilização equilibrada de 

valores. 

A EC nº 96/2017 preservou a realização do evento cultural 

chamado de vaquejada sem, no entanto, descurar da imperiosa 

necessidade de se observar o cuidado e o respeito à integridade dos 

animais. 

Não é possível extrair-se da leitura do texto impugnado 

nenhuma ofensa à proteção destinada à fauna, da forma como 

assentada no artigo 225 da Constituição Federal. 

Neste sentido, a questão deve ser examinada, neste 

quadrante, sobre se a inconstitucionalidade arguida na exordial 

subsiste quando defrontada com a proteção que a Constituição 

Federal também reserva ao patrimônio cultural brasileiro em seu artigo 

216. 

A vaquejada foi considerada como sendo patrimônio 

cultural imaterial do Brasil pela Lei Federal nº 13.364/2016, em um 
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expresso reconhecimento, por parte do legislador, da relevância desta 

prática como elemento integrante do quadro sociocultural de ampla 

parcela da população brasileira. 

Este reconhecimento foi, de fato, consagrado pelos que 

detém legitimamente para tanto, ou seja, o Poder Legislativo, que, é 

sempre bom relembrar em tempos de certo nevoeiro institucional, 

representa a vontade popular em um Estado Democrático de Direito. 

Assim, o deslocamento deste aval legislativo, em face das 

teses unilaterais sustentadas pela PGR que, à luz do sistema 

constitucional, não representa ou manifesta a vontade popular – o que 

não diminui o papel do MPF na sociedade – se configura em 

desrespeito à soberania popular em uma democracia participativa. 

O perigo de tal inversão pode levar a uma situação de 

discussões estéreis, viciosas e sem solução. Tome-se, por exemplo, o 

que aqui ocorre: o digno Parquet Federal nesta ação insurge-se contra 

a EC nº 96/2017 e também contra a Lei nº 13.364/2016 para tanto 

frisando que a vaquejada implica tratamento cruel contra animais. 

E neste ponto é mister frisar que, tendo sido a vaquejada 

incluída por lei como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, impende 

frisar que o legislador, para tanto, reconheceu a existência de um nexo 

vinculante da vaquejada com a identidade, a ação e a memória de 

grupos formadores da sociedade brasileira, bem na esteira do conceito 

definido no artigo 1º do Decreto-lei nº 25/1937, que foi recepcionado 

pela Constituição Federal de 1988. 

Ora, estabelecida esta relevante ligação – que ao Poder 

Legislativo compete exclusivamente reconhecer, e não a qualquer 
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outro Poder ou instituição republicana – o bem cultural assim apontado 

passa a integrar a categoria de bem ambiental a merecer proteção 

jurídica em nível de direito coletivo difuso.8    

Existe, nesta linha de pensar, um imperativo lógico de 

atuação. Pretende a PGR, acredita-se, ressaltar a não violência, a não 

agressão, a ausência de lesividade contra os animais que participam 

de uma vaquejada. Por esta razão, seria, por consequência, 

inaceitável a inserção da vaquejada como patrimônio cultural imaterial 

do país. 

No entanto, na lista do Patrimônio Cultural Imaterial do 

Brasil está, dentre outros, a luta da capoeira. Mantendo-se 

rigorosamente próximo do espírito inspirador desta ADI, não deveria 

também a PGR ter questionado, em um país assolado pela violência e 

pela cultura do ódio, o critério de escolha de uma arte marcial capaz 

de ferir gravemente e mesmo, por acidente, levar a óbito um ser 

humano? 

A verdade é que a vaquejada, assim como a capoeira, 

merece este tratamento legal aqui sublinhado porque se trata de uma 

celebração tradicional do gado nordestino, uma exibição de força ágil, 

provocadora de aplausos e criadora de fama no dizer de um dos 

nossos mais respeitados antropólogos. 9  

Esta opinião é também partilhada por estudiosos sérios do 

tema, em época ainda mais recente, a exemplo do professor de 

                                                           
8 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro, Editora Saraiva São Paulo, 
8ª edição, 2007, pág. 239.   
9 CAMARA CASCUDO, Luís da. A Vaquejada Nordestina e sua Origem. Fundação José Augusto, Natal, 
1976, pág. 17. 
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Ciências Agrárias Dr. Eriosvaldo Lima Barbosa da Universidade do 

Piauí.  Confira-se: 

A vaquejada não só lembra um costume passado como celebra a 
própria sociedade da qual é parte; fala dessa sociedade, de seus 
valores e de seus códigos de sociabilidades; fala do homem que a 
pratica, como a pratica e com que propósitos.  

A nova vaquejada, praticada nos parques de vaquejada a partir 
desses novos elementos, não significa a morte da tradição, como 
muitos podem supor, mas a sua reinvenção, a sua recriação como é 
característico dos processos culturais em todos os tempos. 

Entendemos a vaquejada como uma teia tecida com elementos tanto 
do passado como de elementos novos, exigidos pelas demandas do 
presente. Ou seja, o popular da vaquejada não se encontra em suas 
antiguidades vulgares, mas na engenhosidade de sua transformação 
e atualização. 

A vaquejada, hoje, não é ‘sobra do passado’ (‘sobrevivência’) e nem 
pode ser vista como uma ‘invenção’ atribuída com exclusividade ao 
presente, pois como sabemos, dependendo de demandas específicas 
de cada cultura e de cada época, determinadas práticas culturais 
podem encontrar, no passado, a legitimidade de que precisam para 
redefinir importantes práticas no presente, como é o caso da 
vaquejada. Por essa razão, a vaquejada, como expressão cultural 
popular, não pode ser vista como objeto de museu do folclore, presa 
aos fósseis do passado, mas como manifestação cultural cujas 
camadas populares continuam usando matérias e formas de 
expressão novas, submetendo a vaquejada a novos 
condicionamentos sociais, econômicos e culturais. 

  

Quanto ao conceito de meio ambiente, que a PGR 

entende ferido pela vaquejada, é interessante analisar o pensamento 

de um dos mais autorizados historiadores e antropólogos do século 

XX, que estabelece uma correlação inafastável entre meio ambiente e 

tradição cultural:  

A espécie Homo Sapiens pôde sobreviver ao mesmo ambiente 
melhorando sua cultura material. Tanto a evolução como a 
modificação cultural podem ser consideradas como adaptações ao 
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ambiente. O ambiente, decerto, significa a totalidade da 
situação na qual a criatura tem de viver: compreende não 
só o clima (calor, frio, umidade, vento) e características 
fisiográficas, como montanhas, rios, mares e pântanos, mas também 
fatores como abastecimento de alimentos, animais inimigos, e, no 
caso do homem, até as tradições sociais, costumes e leis, 
situação econômica, status e crenças religiosas. (grifos 
nossos).10 

 Assim, a vaquejada é uma manifestação cultural nordestina, 

uma peleja entre o homem e o boi, que difunde a cultura da região. 

Dessa forma, está amparada pelo disposto no art. 215, § 1º, da 

Constituição Federal. 

 Esta vertente foi muito bem percebida no brilhante voto do 

Ministro GILMAR MENDES quando do julgamento da ADI 4983/CE. 

Veja-se: 

E ainda que, em alguns casos, nós possamos ter situações em que há 
possível lesão ao animal, talvez a medida não devesse ser a de proibição da 
atividade, tendo em vista exatamente esse forte conteúdo cultural, mas 
pensar em medidas que, como foi dito da tribuna pelo Doutor Almeida 
Castro, contribuíssem para cumprir o desiderato preconizado pelo próprio 
legislador. Medidas que suscitam a ideia de um dever de proteção que 
compete ao Poder Público em geral no zelo que se deve ter para com o meio 
ambiente, a fauna, a flora, os animais, em suma. 

Então, a mim, parece-me que, se levarmos todas essas questões a ferro e 
fogo, certamente teremos que dizer que o animal não está no estado 
natural, por exemplo, quando participa ou quando é obrigado a participar 
destas situações: a Festa do Peão, em Barretos; a corrida de cavalos.  

Em suma, a vida vai ficar muito aborrida, quer dizer, vai ficar muito chata. 
É engraçado, no Direito brasileiro, não se colocou isso de maneira expressa 
- tenho insistido nisso -, mas aparece no artigo 2º da Lei Fundamental de 
Bonn como um desdobramento da lei de Weimar, da Constituição de 
Weimar, que é a ideia de que a liberdade envolve também o chamado 
Selbstentfaltung der Persönlichkeit, que é a ideia de autodesenvolvimento 
da personalidade que tem a ver com esses direitos de caráter cultural. Quer 
dizer, como nos manifestamos, enquanto ser, numa dada comunidade? 

                                                           
10 CHILDE, Gordon V. A Evolução Cultural do Homem, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1966, págs. 
35/36. 
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Quer dizer, quebrar uma praxe desta? Pode ser que, nas tradições 
indígenas, haja festas - e certamente há algumas - que podem ter um dado 
tipo de prática. Nós sabemos também que, nesse âmbito, talvez não fossem 
condizentes com determinados parâmetros que consideramos dignos do 
nosso processo civilizatório. Mas a própria ideia de pluralismo exige que 
atuemos, aqui, com um self restraint, com algum tipo de moderação. 

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 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. 

(...) 

De modo que eu entendo que, se essa legislação carece de alguma censura, 
há de ser na sua execução, a necessidade de um eventual aperfeiçoamento, 
de eventuais medidas que se possam tomar no sentido de se reduzirem as 
possibilidades de lesão aos animais, mas não me parece que seja o caso de 
declarar a inconstitucionalidade.  

A inconstitucionalidade resultaria em jogar na ilegalidade milhares de 
pessoas que se dedicam a essa atividade em caráter amador ou profissional 
- esses números são impactantes -, pessoas que se reúnem para também ver 
esse tipo de espetáculo. Quer dizer, retirar dessas comunidades o mínimo de 
lazer que, às vezes, se lhes propicia.  

De modo que a mim me parece que essa decisão teria consequências 
extremamente danosas para todo um sistema regional de cultura. E volto a 
dizer: se, e claro, não se tem garantia de que não haverá lesão ao animal, 
embora a lesão não seja a regra, diferentemente do que acontece com a 
farra do boi em que se sabe que, de início, o propósito é matar o animal, ou 
mesmo desse espetáculo da rinha de galo, aqui, o propósito parece ser de 
alcance desportivo em sentido amplo. A mim me parece, então, que essa 
deveria ser a solução tal como preconizado pelo Ministro Fachin, a quem 
saúdo pelo belíssimo voto.  

Também extremamente lúcida e equilibrada a intervenção do 

insigne ministro RICARDO LEWANDOWSKI quando do julgamento da 

mesma ADI 4983/CE: 
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Em São Paulo, como se sabe, a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, 
famosa, continua ocorrendo, mas sem que se provoque lesões ou ferimentos 
ou sofrimento nos animais. Talvez a Corte possa, eventualmente, chegar a 
um meio termo, ao invés de se proibir inteiramente ou permitir sem 
restrições esse tipo de prática, quiçá, chegar a um ponto em que se vede o 
sofrimento dos animais e se permita a continuidade desse esporte.   

          

 A preocupação externada pelos eminentes Ministros dessa 

Excelsa Corte, nos votos e manifestações acima destacados, foi, 

justamente, o ponto que a Emenda Constitucional 96/2017 regulou 

com firmeza dando ao tema estatura constitucional: a absoluta 

dependência da realização da vaquejada a adoção de técnicas que 

afastem qualquer prática de crueldade com os animais.  

 Portanto, bem venceu a Emenda Constitucional 96/2017 o 

impasse travado entre, de um lado, o zelo com a preservação dos 

animais, evitando tratamentos cruéis e, de outra mão, a preocupação 

em não retirar do cenário da vida nacional uma tradição cultural 

secular que movimenta o interesse de milhares de pessoas e permite 

a congregação de vários grupos sociais e econômicos. 

Dessa forma, não houve nem foi demonstrada qualquer 

violação às cláusulas pétreas elencadas no art. 60, § 4º, da 

Constituição Federal, a eventualmente justificar o controle de 

constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da Emenda 

Constitucional aprovada pelas duas Casas do Congresso Nacional. 

Também, conforme demonstrado acima, não há que se falar 

em inconstitucionalidade da expressão ‘vaquejada’ constante dos 

arts. 1º, 2º e 3º da Lei 13.364/2016 e da expressão ‘as vaquejadas’ no 

artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.220, de 11 de abril de 2001, 
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razão pela qual a presente ação direta de inconstitucionalidade há de 

ser julgada improcedente. 

 

5) Sobre o pedido de medida cautelar. 

5.1.) Impossibilidade de concessão de medida cautelar 

por decisão monocrática em Ação Direta de Inconstitucionalidade 

para suspender a eficácia de emenda constitucional. Imposição 

legal de observância da reserva de plenário. Princípio da 

colegialidade e respeito à atividade típica de um dos poderes da 

república. Possibilidade de deliberação do Plenário do STF antes 

da ocorrência do alegado dano. 

As ações diretas postulam o deferimento da medida cautelar 

para suspender os efeitos da emenda constitucional questionada até 

julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. 

Em que pese a referência sobre a possibilidade de 

deferimento de medidas cautelares liminares ad referendum do pleno, 

em casos de “extrema urgência”, a Excelsa Corte, nos últimos anos, 

tem evitado proferir tais juízos prelibatórios e optado pelo exame do 

próprio mérito das ações diretas de inconstitucionalidade (ADI 4.451), 

para que as deliberações do Congresso Nacional somente sejam 

suspensas pelo Plenário do STF, como também sinalizou o Pretório 

Excelso no julgamento do Agravo Regimental no MS 31.816. 

Aqui, impõe-se breve reflexão a respeito do sistema de 

decisões do Poder Judiciário, sobretudo por órgão fracionário, 

porquanto se considera o princípio da colegialidade nos julgamentos 
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proferidos pelos Tribunais em controle de constitucionalidade, em 

decorrência da determinação expressa do art. 97 da Constituição. 

E isto porque os órgãos encarregados de deliberação e 

votação em segundo grau de jurisdição ou de grau especial ou 

extraordinário são pluripessoais e nessa condição se revestem de 

legitimidade para atuação que lhes são atribuídas. De fato, os 

jurisdicionados têm o direito não apenas de recorrer a uma instância 

extraordinária, mas, e principalmente, de ver o seu pleito apreciado por 

um órgão colegiado.  

A ideia de exaltação do sistema de julgamento coletivo, 

realizado por turmas, câmaras ou grupos, baseia-se na salutar troca 

de experiências, conhecimentos e dados por parte de seus 

componentes, tornando-se fundamental a discussão de teses, a 

contraposição de ideias e o exercício do convencimento, a revelar a 

própria construção discursiva das decisões e o aprimoramento do 

Direito. 

Sabe-se que em diversas hipóteses se admite ao julgador 

monocrático proferir medidas cautelares ou de antecipação de tutela (e 

em alguns casos de decisão definitiva), de modo a manter a boa 

ordem processual e a efetividade da jurisdição. No entanto, no 

presente caso, a pretendida decisão viola texto expresso de Lei e 

substituirá uma decisão de órgão colegiado de outro Poder, muito mais 

representativo dos anseios sociais e que se encontra em pleno 

exercício das suas competências constitucionais e das atribuições 

outorgadas por seus representados (democracia representativa). 
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De fato, a Lei nº 9.868/99 disciplina com clareza que a 

concessão de medidas cautelares em ações diretas de 

inconstitucionalidade é prerrogativa do pleno, conforme letra explícita 

do seu art. 10: 

 

Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação 

direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros 

do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos 

órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo 

impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias. 

§ 1o O relator, julgando indispensável, ouvirá o Advogado-Geral da 

União e o Procurador-Geral da República, no prazo de três dias. 

§ 2o No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada 

sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das 

autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma 

estabelecida no Regimento do Tribunal. 

§ 3o Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a 

medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das 

quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. 

 

Portanto, a legislação especial que rege o processo objetivo 

de controle de constitucionalidade somente autoriza a concessão de 

medida cautelar por decisão da maioria absoluta dos membros do 

Tribunal, salvo no período do recesso, ocasião na qual o Presidente 

deverá decidir o feito. 

O teor da Lei não foi fruto do acaso ou de decisão pouco 

elaborada e sem reflexão. Ao contrário, em face das consequências 

jurídicas e políticas do deferimento de medida cautelar no controle 

concentrado de constitucionalidade, o disposto no art. 10 teve o claro 
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intuito de vincular o juízo de prelibação sobre a inconstitucionalidade 

de lei ou ato normativo federal à atuação da mais elevada instância 

colegiada do Poder Judiciário, afastando-se a possibilidade de uma 

decisão monocrática.  

Em realidade, a norma citada tutela o princípio democrático, 

evitando que a deliberação de 513 deputados federais e de 81 

Senadores, fruto de amplo debate e da análise de elementos técnicos, 

seja afastada sumariamente por decisão monocrática de um único 

julgador. 

É preciso ter em mente que a suspensão monocrática do 

produto da atividade típica do Congresso Nacional, em atenção ao 

princípio da colegialidade e à separação dos poderes, somente se 

justificaria em situações extremas, o que não é o caso dos autos. 

 

5.2.) Da ausência dos pressupostos autorizadores do 

deferimento da Medida Cautelar. 

Somado ao acima exposto, não estão presentes os 

requisitos necessários para a concessão da medida cautelar, quais 

sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a 

urgência da pretensão cautelar (periculum in mora). 

Não há plausibilidade jurídica, visto que a norma 

impugnada constitui emenda constitucional que, em hipótese alguma, 

viola cláusula pétrea, como amplamente defendido nestas 

informações. 
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Da mesma forma, o periculum in mora é inverso, uma vez 

que, deferida a medida cautelar, o Pleno do STF estará a impedir (ou a 

forçar a clandestinidade) manifestação cultural que constitui importante 

elemento de atribuição de sentido à identidade de homens e mulheres 

nordestinos, como que negando ou suprimindo parte da sua dignidade. 

Desta forma, ausentes os seus requisitos, deve ser 

indeferido o pedido de medida cautelar. 

 

6 - CONCLUSÃO 

 

Por todos os argumentos já detalhadamente especificados 

acima, e considerando a falta de plausibilidade jurídica dos 

argumentos trazido pelo legitimado ativo, entende-se que a medida 

cautelar deva ser indeferida e que a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5772 deva ser julgada improcedente, 

declarando-se a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 

96/2017. 

São estas as considerações necessárias ao atendimento 

da solicitação contida no Ofício nº do Ministro do Supremo Tribunal 

Federal ROBERTO BARROSO. 

Requer, por fim, que os nomes dos Advogados do Senado 

signatários sejam cadastrados no feito, para fins de recebimento das 

respectivas publicações. 

Brasília, 8 de novembro de 2017. 
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[ v ide  ass ina tura e le t rôn ica]  

JOSÉ ALEXANDRE LIMA GAZINEO 
Advogado do Senado Federal 

OAB/BA 8710 
 
 
 

[ v ide  ass ina tura e le t rôn ica]  
GABRIELLE  TATITH PEREIRA 

Advogada do Senado - Coordenadora 

Núcleo de Assessoramento e Estudos Técnicos 

OAB/DF nº 30.252 
 

 
 

[ v ide  ass ina tura e le t rôn ica]  
ALBERTO CASCAIS 

Advogado-Geral do Senado Federal 
OAB/DF 9.394 
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