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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria-Geral da República

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR

                  /PGR-RJMB Par. PGR/WS/1.668/2013

Ação direta de inconstitucionalidade 4.983
Origem: CEARÁ

Requerente: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Interessados: GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

Relator: Ministro MARCO AURÉLIO

Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  Lei 
15.299/2013,  do  Estado  do  Ceará.  Vaquejada  como 
prática  cultural  e  atividade  desportiva.  Preliminar. 
Alegação de pedido genérico. Não configuração. Re-
lação entre fundamentos fáticos e jurídicos e o pedi-
do. Ação que ataca todo o diploma legal, por incons-
titucionalidade em bloco. Mérito. Situação notória de 
maus tratos a animais. Prática inconstitucional, ainda 
que realizada em contexto cultural. Direito ao meio 
ambiente. Necessidade de proteção da fauna. Proce-
dência. Parecer pelo conhecimento da ação e, no mé-
rito, pela procedência do pedido.

1. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedi-
do de medida liminar, proposta por esta Procuradoria-Geral da República, 
contra a Lei 15.299, de 8 de janeiro de 2013, do Estado do Ceará, que regu-
lamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural.
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2. Na inicial, sustenta-se que a lei viola o art. 225, § 1.º, VII, da 
Constituição da República,1 sob o fundamento de que a vaquejada,  como 
prática desportiva e cultural,  fere  a proteção constitucional ao  ambiente 
por ensejar danos consideráveis aos animais e tratamento cruel e desuma-
no às espécies que dela participam. Afirma-se que o Supremo Tribunal Fe-
deral, no embate entre manifestações culturais e o resguardo ao ambiente, 
se tem posicionado em defesa deste quando a legislação estadual almeja 
regulamentar  prática cultural  que trate  inadequadamente animal,  como 
foram os casos da farra do boi e das brigas de galos. Ademais, caberia ao 
poder público proteger a fauna e o ambiente, sendo descabida a regula-
mentação de práticas  que costumeira  e  sistematicamente  contrariem tal 
valor constitucional.

3. Adotou-se o rito do art. 12 da Lei 9.868, de 10 de novembro 
de 1999.

4. O Governador do Estado do Ceará manifestou-se pela consti-
tucionalidade da norma, reafirmou a tradição da prática e apontou benefí-
cios econômicos que dela adviriam.

5. A Assembleia Legislativa do Estado, instada a manifestar-se, 
não se pronunciou.

6. A Advocacia-Geral  da União alegou,  preliminarmente,  au-
sência de fundamentação específica do pedido, pois não teria apontado as 
causas de inconstitucionalidade de cada norma da lei estadual, e, no méri-
to, manifestou-se pela procedência.

7. É o relatório.

8. Não procede a preliminar suscitada pela Advocacia-Geral da 
União de não conhecimento da ação por ausência de fundamentação jurí-
dica dos pedidos. A ação enfrenta a incompatibilidade entre a regulamen-
tação de prática comprovadamente maléfica aos animais e o conceito de 

1 “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 Pú-
blico 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 colo-

quem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam 
os animais a crueldade.”

ADI 4.983 2



..

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria-Geral da República

“meio ambiente” adotado pela Constituição e pelo Supremo Tribunal Fe-
deral.

9. Como acertadamente aponta o Ministro  CELSO DE MELLO, im-
pugnação genérica, em verdade, é aquela “destituída de fundamentação 
jurídica ou desprovida de motivação idônea e adequada”.2 Não é esse, de 
modo algum,  o caso  desta  ação, até porque a impugnação  deixa  claro  o 
vínculo entre a norma questionada, toda a prática que dela decorre e os 
preceitos constitucionais violados.

10. Conforme suficientemente demonstrado na inicial, por meio 
de laudos e bibliografia específica, a lógica que embasa a prática da vaque-
jada mantém todas as características factuais que se configuram maléficas 
aos animais e, por conseguinte, aos preceitos constitucionais arrolados no 
artigo 225, § 1.º, inciso VII, da Constituição da República. 

11. Desse modo, a impugnação foi dirigida a toda as normas do 
diploma legal atacado, porquanto o questionamento diz respeito à própria 
possibilidade de regulamentação da prática supostamente desportiva.  Há 
integral relação entre os fundamentos fáticos e jurídicos e o pedido, o que 
afasta a pecha de ausência de impugnação específica.

12. Ao fim e ao cabo, tal posição foi referendada pelo próprio pa-
recer da  Advocacia-Geral da União, o qual, ao reproduzir quase na inte-
gralidade os argumentos trazidos pela petição inicial, reconhece que a prá-
tica, em si, é maléfica aos animais e afrontosa ao princípio da dignidade do 
ser humano, bem lembrado a propósito pelos Ministros Cezar Peluso, Ay-

2 “FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA.  REVOGAÇÃO TÁCITA DE UMA DAS NORMAS LEGAIS 
IMPUGNADAS E MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 
DIPLOMAS LEGISLATIVOS QUESTIONADOS.  HIPÓTESES DE PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA,  QUANDO 
SUPERVENIENTES AO SEU AJUIZAMENTO.  A  NOÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE COMO 
CONCEITO DE RELAÇÃO.  A  QUESTÃO PERTINENTE AO BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE.  POSIÇÕES 
DOUTRINÁRIAS DIVERGENTES EM TORNO DO SEU CONTEÚDO.  O  SIGNIFICADO DO BLOCO DE 
CONSTITUCIONALIDADE COMO FATOR DETERMINANTE DO CARÁTER CONSTITUCIONAL,  OU NÃO,  DOS ATOS 
ESTATAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DEDUZIDA EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. DEVER 
PROCESSUAL, QUE INCUMBE AO AUTOR DA AÇÃO DIRETA, DE FUNDAMENTAR, ADEQUADAMENTE, A PRETENSÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. SITUAÇÃO QUE LEGITIMA O NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA. PRECEDENTES.

– Não se conhece da ação direta, sempre que a impugnação nela veiculada re-
velar-se destituída de fundamentação jurídica ou desprovida de motivação idônea e ade-
quada. Em sede de fiscalização normativa abstrata, não se admite impugnação mera-
mente genérica de inconstitucionalidade, tanto quanto não se permite que a alegação de 
contrariedade ao texto constitucional se apóie em argumentos superficiais ou em funda-
mentação insuficiente. Lei n.º 9.868/99, art. 4.º, caput. Precedentes. [...]” (ADI 514, Rel. 
Min. Celso de Mello, DJe 56, 31 mar. 2008).
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res Britto e Ricardo Lewandowski no julgamento da ação direta de incons-
titucionalidade 1.856/RJ, que tratava das brigas de galos.

13. A causa de pedir, pois, está diretamente vinculada à regula-
mentação de prática que envolve, necessariamente, crueldade contra ani-
mais e, conforme tem entendido o Supremo Tribunal Federal, ao ambiente 
como direito universal. 

14. Não bastasse isso, diversos parágrafos da petição inicial dei-
xam clara a impugnação:

9. A questão ora em debate envolve conflito entre a preservação do meio 
ambiente  e  a  proteção  conferida  às  manifestações  culturais  enquanto 
expressões da pluralidade.  A sua solução requer o exame: (i) da efetiva 
prática da vaquejada;  (ii)  da perspectiva atual  sobre o meio ambiente;  e 
(iii) dos limites jurídicos às manifestações culturais.

[...]

26. No  caso  em tela,  de  maneira  análoga,  a  comprovada  crueldade  ao 
animal  não  encontra  amparo  constitucional,  ainda  que  dentro  de  um 
contexto cultural específico.

27. Conforme  exposto,  a  jurisprudência  do  STF  é  clara:  o  conflito  de 
normas  constitucionais  se  resolve  em  favor  da  preservação  do  meio 
ambiente quando as práticas e os esportes condenam animais a situações 
degradantes, como é o caso.”

15. O precedente da  ação direta de inconstitucionalidade  1.775, 
invocado nas informações da Advocacia-Geral da União, é manifestamen-
te inservível ao caso. Ali se fala de “ausência de indicação dos fatos e fun-
damentos  jurídicos  do  pedido”.  Diversamente,  a  petição  inicial  atacou 
todo o microssistema jurídico constituído pela Lei 15.299/2013, pois toda 
ela cuidava da regulação da vaquejada, de modo que uns artigos são de-
pendentes dos demais – e todos foram atacados pela ofensa coesa que as-
sacam à lei fundamental brasileira. A preliminar provocada pela AGU pa-
rece confundir impugnação em bloco com falta de impugnação.

16. Houve, pois, fundamentação específica do pedido de decla-
ração de inconstitucionalidade da Lei 15.299/2013, do Estado do Ceará.

17. No mérito, é ressabido que as vaquejadas traduzem situação 
notória  de maus tratos a animais.  A prática  é  inconstitucional, ainda que 
realizada  em  contexto  cultural.  Vale reafirmar  os corretos  fundamentos 
adotados por essa Corte no julgamento do caso-líder do recurso extraordi-
nário  153.531/SC, concernente à “farra do boi”, no qual decidiu que “[a] 
obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos cultu-
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rais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não pres-
cinde da observância da norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição 
Federal, no que veda prática que acabe por submeter os animais à cruelda-
de.”3

18. A lei estadual sob análise viola, ademais, o princípio da ve-
dação de retrocesso e a proibição de proteção insuficiente dos bens jurídi-
cos, uma das dimensões do princípio  da proporcionalidade. Tal diploma 
legal não apenas consolida a histórica violação à fauna e à dignidade hu-
mana como, ainda pior, lhe dá ares de juridicidade.

19. A alegação do Governador do Estado,4 de que a lei seria váli-
da por buscar evitar os maus tratos ocorrentes em apenas algumas vaque-
jadas,  não é apta a emprestar  constitucionalidade à norma. A violência 
contra os bovinos e equinos envolvidos nas disputas de vaquejada é ine-
rente à prática. O fato de a lei reduzir tal violência não torna a conduta 
aceitável, em face do plexo constitucional.

20. A lei contrapõe-se inteiramente ao dever constitucional dos 
entes federativos de proteger o ambiente, em todas as suas manifestações 
(art. 23, VI, da Constituição do Brasil).5 O fato de a atividade resultar em 
algum ganho para a economia regional tampouco basta a convalidá-la, em 
face da necessidade de respeito ao ambiente que permeia toda a atividade 
econômica (art. 170, VI, da Constituição).6

21. Por conseguinte,  o Procurador-Geral da República reitera as 
razões deduzidas na petição inicial desta ação direta de inconstitucionali-
dade,  com a importante contribuição técnica e jurídica contida na repre-

3 STF. 2a Turma. RE 153.531/SC. Relator para acórdão: Min. Marco Aurélio. 3 jun. 
1997, maioria. DJ 13 mar. 1998, p. 13.
4 Conjunto 9 de documentos do processo eletrônico.
5 “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios:  […]  VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas; [...]”.
6 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: […] VI – defesa do meio ambiente, in-
clusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) [...]”.
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sentação procedente da Procuradoria da República no Ceará,7 e manifesta-
se por seu conhecimento e procedência.

Brasília (DF),               de outubro de 2013.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

Procurador-Geral da República

7 Ofício 437/2013/MPF/PR/CE, de 24 de fevereiro de 2013, do Procurador da Re-
pública ALESSANDER W ILCKSON CABRAL SALES (conjunto 1 de documentos do processo eletrô-
nico).
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