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RESUMO 
 

O presente trabalho visa analisar do ponto de vista jurídico-legal a realização de eventos 

que promovem rodeios no Brasil. Para tanto, além de abordar questões históricas, dar-se-

á destaque a legislação pátria, bem como o posicionamento jurisprudencial. De modo que, 

será visto que as provas que caracterizam o chamado rodeio completo foram 

regulamentas, em âmbito nacional, no ano de 2001, após intensas campanhas em favor 

da sua regulamentação e, também, constantes ações judiciais contra as provas. Nesse 

passo, será tratada a disposição constitucional acerca do direito animal, com base no 

artigo 225, § 1º, inciso VII. Assim, o trabalho tem por objetivo descrever e analisar o 

processo de regulamentação dos rodeios, passando por cada modalidade. Bem como, 

fazer considerações a respeito da importância das fiscalizações nos eventos, para 

averiguação do cumprimento das normas, a fim de que sejam garantidas condições dignas 

aos animais envolvidos.  

 

Palavras-chave: Rodeio. Cultura. Regulamentação. Constitucionalidade. Fiscalização. 

 

  



 

ABSTRACT 
 
 
This research intends to analyze according to the perspective juridical-legal the 

realization of events that promote rodeo in Brazil. Therefore, in addition to addressing 

historical issues, the country’s legislation will be highlighted, as well as the 

jurisprudential positioning. So, will be deeply studied as the evidence that characterizes 

of known complete rodeo with the regulations in 2001, after intense campaigns in favor 

of its regulation and, also, constant judicial actions against as evidence. In this step, a 

constitutional provision animal law will be dealt with, based on article 225, subsection 

VII. Thus, the research aims to describe and analyze the process of regulation of the 

rodeo, going through each modality. As well as, we refer to the importance of inspection 

at events, to very compliance with standards, in order to ensure dignified for the animals 

involved. 

 

Keywords: Rodeo. Culture. Regulation. Constitutionality. Oversight. 
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INTRODUÇÃO 
 

Desde os primórdios da civilização o humano convive e divide seu espaço como 

outras espécies, sendo de notório conhecimento o cunho hierárquico desse convívio. O 

homem intitula-se como superior em relação aos demais animais, utilizando-os para 

diferentes fins, desde alimentação e tração, passando por pesquisas e entretenimento.   

Diante disso, o presente trabalho tem por escopo analisar do ponto de vista jurídico 

a utilização de animais em rodeios no Brasil, bem como a concepção de tal prática como 

um esporte. Para tanto, serão vistos dispositivos da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, bem como legislação infraconstitucional, jurisprudências, pareceres de 

profissionais especializados na área, entre outros meios.   

Assim, no primeiro capítulo do presente estudo, será feita uma breve abordagem 

histórica da relação do homem com o animal, alcançando então a história do rodeio no 

mundo e, especificamente, no Brasil. Serão apresentadas, também, as modalidades do 

chamado rodeio completo, para que assim seja possível ser feita uma diferenciação de 

cada prova, considerando suas especificidades, de modo a não serem feitas 

generalizações. Isso porque, de acordo as características de cada modalidade, é possível, 

separadamente, analisar sua viabilidade jurídica. Ainda, será feito um breve ensaio dos 

pensamentos filosóficos que vão de encontro com a vida animal. 

No segundo capítulo, serão apresentadas as legislações pertinentes, percorrendo 

o ordenamento jurídico brasileiro através da Constituição Federal e das demais 

legislações infraconstitucionais. E, ainda, será feito um exame da possibilidade jurídica 

de cada modalidade do chamado rodeio completo.  

Após análise e apreciação do ordenamento jurídico, faz-se mister entender 

como judiciário brasileiro se posiciona a respeito da temática. Nesse sentido, no capítulo 

terceiro analisar-se-á os julgados dos tribunais do país, em especial o Supremo Tribunal 

Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Estadual de São Paulo.  

Na sequência, o quarto e último capítulo é destinado a fiscalização dos rodeios no 

país. Será ressaltado o destaque dado à fiscalização na legislação que dispõe sobre os 

rodeios, bem como será visto a quem compete tal dever.    
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Ressalta-se que a proposta do presente estudo é demonstrar a realidade dos rodeios 

no Brasil, deixando claras as suas regras e quais as técnicas utilizadas, bem como as 

condições de tratamento dos animais participantes. Enfatizando a necessidade de uma 

eficaz fiscalização, de modo que todas as regras e normas que envolvam as provas sejam 

efetivamente cumpridas.   

Para o presente estudo, não podemos deixar de lado ideias trazidas pela 

Antropologia Social. Para Roberto DaMatta, ela nos ajuda a ter "tolerância", 

"humildade", "esperança" e "generosidade" para entender o "outro".  Também, os 

ensinamentos de Howard Becker (1993:175) ao afirmar que: "É indiscutível que não é 

preciso praticar uma atividade para compreendê-la”1. Estas são ideias que se aplicam 

perfeitamente a temática debatida e das quais podemos tirar a lição de que para 

compreender o tema é preciso ser tolerante e se destituir dos preconceitos.    

Portanto, diante das ideias supracitadas, é possível afirmar que um estudo sobre o 

rodeio se faz necessário em razão da sua prática tão comum e popular no interior do país. 

  

                                                           

1 __________. 1993. A História de Vida e o Mosaico Científico e Estudo de Praticantes de Crimes e 
Delitos. In. Becker, Howard S. Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo. Hucitec. P. 101-106 
e 153-178. 
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1. O QUE É O RODEIO E SUA HISTÓRIA 
    

1.1 BREVE ABORDAGEM DA RELAÇÃO HISTÓRICA DO HOMEM COM O 

ANIMAL 

 

O pensamento da sociedade humana atual está intimamente ligado à sua herança 

cultural. O relacionamento entre o ser humano e o animal decorre de muitos séculos. É 

possível afirmar que sempre se entendeu que os animais existiam apenas para servir ao 

homem, sendo a história da humanidade marcada pela exploração. 

A relação homem-animal possui origem desde os primórdios da existência humana. 

Estudos arqueológicos apontam que já era comum atividades de caça, sendo possível, 

inclusive, a afirmar que a domesticação também já fazia parte da cultura humana m 

período posterior a era glacial - algo entorno de 10 (dez) mil anos atrás - no qual também 

é possível apontar o desenvolvimento da agricultura.   

Ademais, com base em descobertas arqueológicas, é possível afirmar que a 

domesticação do animal também já fazia parte da cultura humana no começo do mundo, 

desde cães e lobos até o cavalo. Para alguns estudiosos, o homem pré-histórico só 

sobreviveu graças aos animais, tanto em razão de sua carne quanto de sua pele, usada 

como abrigo do frio. 

Com o passar do tempo, os animais começaram a ser usados para transporte e tração, 

e, posteriormente, foram amplamente empregados em batalhas e guerras. Já o uso 

desportivo dos animais, mais especificamente dos equinos, tem seus registros iniciais na 

Idade Antiga, nas primeiras Olimpíadas e depois, com grande lapso temporal, nos 

torneios medievais. 

 

1.1.1. Perspectivas filosóficas em relação aos animais ao longo da história 
 

Conforme já dito, a relação homem-animal possui origem nos primórdios da 

existência humana. Na história da filosofia ocidental, os argumentos antropocêntricos 

exerceram grande importância no pensamento acerca dos animais.  
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Tais argumentos tem raízes em filósofos como Aristóteles, São Tomás de Aquino, 

Descartes e Kant. Na visão Aristóteles, os animais possuíam uma alma sensitiva, mas não 

uma alma imaginativa, caracterizada pela inteligência, considerado o mais 

importante. Desta forma, era justificado o domínio do homem sobre o animal, que estaria 

equiparado ao escravo. Para ele, "a família se formou da mulher e do boi feito para lavra. 

O boi serve de escravo aos pobres"2. 

Avançando para a Modernidade, René Descartes, com sua Teoria Mecanicista, 

defendia que os animais não conseguem ter sentimentos, sendo simples "autômatos", isto 

é, máquinas que operam no automático. O filósofo entendia que já que 

os animais eram incapazes de pensar e raciocinar, poderiam ser utilizados para 

experimento. 

As visões desses filósofos tinham um elo, pois para eles somente os homens são dotados 

de racionalidade e são moralmente responsáveis. Para eles, os animais não possuíam a mesma 

consideração moral que os humanos devem uns aos outros. Percebe-se facilmente que a 

sociedade foi sendo construída com base em teorias e pensamentos sempre marcados pela 

inferioridade e dominação animal.  

Hoje, as visões que legitimavam o tratamento hostil so animais são amplamente 

superadas. Mas, a ideia de que os humanos tem obrigações para com os animais não pode ser 

considerada nova. 

O combate ao pensamento dominante do homem sobre o animal já era 

compartilhado por Voltaire, que considerava uma extrema pobreza de espírito equiparar 

seres vivos a máquinas. Nessa esfera de pensamento, podemos citar Artur 

Schopeunhauer, que defendia a ética animal e nessa lógica surgiu a sua famosa frase: “A 

compaixão pelos animais está intimamente ligada a bondade de caráter, e quem é cruel 

com os animais não podem ser um bom homem”. 

E, não se pode deixar de lado a Teoria Evolucionista, que alguns consideram como a 

teoria de maior contribuição para tentar alterar a visão cruel que o mundo tinha em relação 

às demais espécies não humanas. Darwin concluiu que todos os seres vivos, humanos ou 

não, integram uma mesma escala evolutiva, igualando todos eles em um mesmo patamar. 

                                                           

2 ARISTÓTELES. A Política. Ed. e Tradução Marias Jullien e Araujo Maria. Madrid: Instituto de 
Estudos Políticos, 1951. p. 10 
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1.2. ORIGEM DO RODEIO 

  

O rodeio tem sua origem no século XIX durante o processo de expansão territorial 

dos Estados Unidos em regiões até então pertencentes ao México. Nesse período os 

colonos norte-americanos acabaram adotando costumes dos povos que ocupavam 

daquelas terras. 

Para a ocupação do território, os colonos levavam o gado para as novas terras e a 

cada parada de descanso, era comum que os vaqueiros montassem os animais mais 

ariscos, como uma espécie de competição, e quem permanecessem o maior tempo 

ganhava. Da união dos costumes de origem espanhola, como a doma, e as práticas comuns 

na lida do gado à época, resultou o rodeio. Inclusive, a palavra rodeio vem do verbo 

espanhol rodear, que significa juntar o gado.  

Para Orlando Duarte, no livro História dos Esportes:  

Os norte-americanos, que criaram os rodeios, fizeram-no por acaso, por volta de 
1870. Os vaqueiros tinham de comboiar grandes rebanhos até entroncamentos 
ferroviários e aí, por puro divertimento, competiam em corridas sobre cavalos 
bravos. Não tardou para que se transformassem em espetáculos e até com cobrança 
de ingressos3.  

            Tem-se o registro que a primeira prova de montaria aconteceu na cidade Colorado, 

em 1869. A partir disso, as montarias em touros e cavalos se difundiram e também 

passaram a serem testadas as habilidades dos vaqueiros no laço. Assim, o rodeio surgiu 

como entretenimento para o público do Oeste Americano.  

             No início do século XX o rodeio foi reconhecido como esporte no país, período 

em que ocorriam grandes eventos na região Oeste. Mas foi a partir dos anos de 1920 que 

eventos em Boston e Nova Iorque atraíram a atenção nacional para tal modalidade. Assim, 

em razão do crescimento do esporte, em 1929 foi fundada a Associação de Rodeio da 

América (RAA- Rodeo Association of America), que era um grupo de gerentes e 

promotores que trouxeram estrutura para o rodeio.  

                                                           

3 FIGUEIREDO, Orlando Duarte. História dos Esportes. São Paulo: Senac, 2004. 3. ed.. 
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Com o tempo, novos grandes grupos foram formados, entre eles 

a National Intercollegiate Rodeo Association (NIRA) em 1948, NFR - Final Nacional de 

Rodeio e Associação Profissional de Cowboys de Rodeio (PRCA - Professional Rodeo 

Cowboys Association). Esse crescimento das organizações trouxe profissionalismo para 

o rodeio, e o que começou como um esporte de vaqueiro passou a ser um entretenimento 

público.  

   

1.3. HISTÓRIA DO RODEIO NO BRASIL  

 

No Brasil a montaria em animais também teve início com as comitivas que 

transportavam o gado pelo país, que nas pousadas das viagens, montavam os animais com 

o intuito do divertimento e da demonstração de habilidades com os animais. Segundo o 

portal dos Independentes, administradores da tradicional Festa do Peão de Barretos, a 

primeira prova de rodeio no Brasil a aconteceu em 1947, na praça central da cidade de 

Barretos, interior de São Paulo, em uma quermesse.  

Há quem diga que a história do rodeio no país está diretamente ligada à Festa do 

Peão de Boiadeiro de Barretos. A festa que nasceu em 1956 num evento realizado 

embaixo de uma de lona de circo, cresceu - hoje a maior do gênero da América Latina - 

e se tornou uma referência internacional, compondo o “Calendário Mundial de peões de 

todos os cantos”. 

No livro de Alceu Araújo, em 1964, "Folguedos Tradicionais e Populares", foi 

dado destaque ao rodeio no estado de São Paulo uma "doma festiva". Para o autor:  

É a oportunidade na qual os peões, domadores, peladores, boiadeiros, tropeiros, 
enfim os que lidam e usam animais de montaria, equino ou muar, possam 
publicamente mostrar seus dotes e habilidades de bons e guapos cavaleiros, capazes 
de permanecer cavalgando o animal xucro, sobre seu lombo e sob aplausos da 
assistência4.  

Ainda, o mesmo autor supracitado não considerava o rodeio como uma cópia dos 

rodeios norte-americanos, mas como "uma festa de folguedo popular praticado, em geral, 

                                                           

4 ARAUJO, Alceu Maynard. Folguedos Tradicionais e Populares. 1964.. In: Folclore Nacional. São 
Paulo. Edições Melhoramentos. Vol. II, p. 256-297 
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logo depois do término das longas caminhadas da 'comitiva' que após as muitas 'marchas' 

(...) chega ao ponto de entrega da manada"5.  

Até a década de 1980, conforme tratado por Alem, os animais das montarias eram 

aqueles que não serviam para a lida nas fazendas, mas a partir dos anos 90 foi iniciado 

um processo de aperfeiçoamento técnico, com investimento em seleção de animais 

e melhoramento genético. Para o autor, "O rodeio se constitui, hoje, como uma atividade 

econômica relativamente autônoma, mas ao mesmo tempo integrada a outros 

componentes da indústria cultural da nova ruralidade brasileira"6.  

A autonomia citada é em razão do fato de que os rodeios que aconteciam dentro 

de feiras e exposições agropecuárias passaram a ser promovidos por grandes empresas de 

eventos. Nota-se que com o passar dos anos, a prática se profissionalizou, incorporando 

técnicas e critérios esportivos de competição, e a "indústria de produção" se tornou algo 

bem estruturado. As festas de Barretos, Uberaba, Colorado e Jaguariúna, por exemplo, já 

eram um sucesso nos anos 90 e a realização desses eventos se tornou um negócio 

milionário, conforme dito por Simone Pereira da Costa7. 

Esse período foi de grande importância para a prática. Em janeiro de 1996, 

de acordo com o portal dos Independentes, os grupos de rodeios de Barretos-SP, 

Jaguariúna-SP, Presidente Prudente-SP e Goiânia-GO, iniciaram as atividades da 

Federação Nacional de Rodeio Completo (FNRC). Três anos depois, em 1999, foi lei nº 

10.359/1999 que dispõe sobre normas a serem observadas na promoção e fiscalização da 

defesa sanitária animal quando da realização de tais eventos.   

Em meio a tantas discussões entre grupos favoráveis e contrários aos 

rodeios, foi iniciada uma campanha para a transformação do rodeio em esporte e em 

março de 2001 foi aprovada a Lei nº 10.220, que instituía normas gerais relativas à 

atividade de peão de rodeio, equiparando-o a atleta profissional. No mesmo ano foi 

fundada a Confederação Nacional de Rodeio – CNAR, entidade que representa o rodeio 

nacional junto ao Ministério do Esporte e ao Governo Federal.   

                                                           

5 Ibid. p. 256-297 
6 ALEM, João Marcos. Rodeios: a fabricação de uma identidade caipira-sertanejo-coutry no Brasil. 
Revista USP, n. 64. São Paulo, dez./fev. 2004-2005. p. 99 
7 COSTA, Simone Pereira da. Esporte e Paixão: o processo de regulamentação dos rodeios no Brasil. 
Porto Alegre: Movimento, v. 9, n. 2., mai./ago. 2003. 
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De todo modo, a precursora da realização desses eventos, a Festa do Peão de 

Boiadeiro de Barretos hoje conta com um Parque com mais de 2 milhões de metros 

quadrados de área, um Estádio de Rodeios, projetado por Oscar Niemeyer, 

com capacidade para 35 mil espectadores sentados, sedia uma das etapas do Mundial da 

Professional Bull Riders (PBR) e já foi palco de grandes artistas da música sertaneja 

brasileira e do country americano como, por exemplo, Garth Brooks e Alan Jackson.  

Vale ressaltar que, a prática dos rodeios no Brasil foi retrata no ano de 2004 na 

novela América, exibida pela Rede Globo, a qual contou com a participação de grandes 

nomes do rodeio nacional, como, por exemplo, o ex-campeão e hoje juiz Sebastião 

Procópio, o empresário e dono do touro Bandido, Paulo Emílio e o 

narrador Gleydson Rodrigues. Na trama, o personagem Tião, interpretado 

por Murilo Benício, desafia o touro Bandida, e a sequência de imagens foram uma 

mescla de cenas de Murilo Benício em São José do Rio Preto com imagens reais do 

peão Neyliowan Tomazelli sendo atirado pelo touro Bandido a cerca de seis metros de 

altura, durante uma competição em Barretos.  

A novela de Gloria Perez ampliou a visibilidade do esporte. O Touro Bandido, 

com destaque na trama, se tornou um ícone e fez fama no mundo do rodeio por sua 

invencibilidade, já que nenhum peão conseguiu ficar os oito segundos em cima do seu 

lombo. O animal, que fazia parte da Cia. de Rodeio Paulo Emílio, morreu em 2009, com 

mais de 70 filhos, 2 mil sêmens congelados, três clones e, mais de 200 desafios 

disputados pelo país, foi enterrado no “Memorial do Peão”, no Parque do Peão de 

Barretos. 

Hoje, a CNAR estima que acontecem mais 1800 rodeios por ano no país. Contudo, 

a falta de incentivo faz com que muito competidores tentem seguir no esporte nos Estados 

Unidos, enfrentando todas as dificuldades de uma mudança de país. Ao final da 

temporada de 2017, os brasileiros ocupam 5 (cinco) posições entre os 10 (dez) melhores 

peões do ranking da PRB mundial8 em montaria em touros, e são uma referência entre os 

atletas do esporte pelo mundo. 

 

                                                           

8 PROFESSIONAL BULL RIDERS - PBR. Portal eletrônico da Professional Bull Riders. Disponível em: 
<http://www.pbr.com/en/bfts/standings.aspx> 



20 

 

1.4. MODALIDADES  

 

Antes de adentrar em questões jurídicas acerca do tema é necessária uma 

explicação sobre as regras de cada modalidade que compõe o rodeio, considerando suas 

especificidades, de modo a não serem feitas generalizações. É possível, conforme será 

tratado em capítulo posterior, que se considere uma prática constitucional e outra 

não. Ainda, vale destacar que as festas nem sempre que realizam todas as diversas 

modalidades de provas que compõem o rodeio completo.  

  

1.4.1. Montaria em touro  
 

As montarias em touro são tidas como as mais difíceis e também são as que mais 

empolgam o público. Ty Murray, co-fundador da Professional Bull Riders (PBR), 

afirmou na série Fearless, produzida pelo Netflix: "eu não menosprezo os 

outros esportes, mas se você me perguntar qual é o esporte o mais perigoso, nenhum 

chega perto"9. Essa ideia é compartilhada por grande parte dos envolvidos com a 

modalidade, inclusive o brasileiro, tricampeão mundial de montarias, Adriano Moraes.  

Nela, o competidor deve segurar a corda americana, que envolve o corpo do 

animal, com apenas uma das mãos. A outra deve ficar livre, é chamada de "mão de 

equilíbrio", e não pode tocar em nada - no próprio corpo, cerca/arena ou no lombo/corpo 

do animal -, pois caso ocorra será considerado apelo, ou seja, SAT - sem aproveitamento 

técnico, nota zero.  

Para a avaliação da montaria, os juízes consideram o grau de dificuldade que o 

animal impõe ao competidor, assim, quanto maior, melhor será a nota, desde que 

demonstre total domínio sobre o mesmo e suporte o tempo regulamentar que é de 8 

segundos e varia de 0 a 100 pontos. Destaca-se que não é permitido o uso de quaisquer 

equipamentos que venham provocar maus tratos/lesões aos animais. 

 

                                                           

9 FEARLESS – 8 Segundos para a Glória. Primeira temporada. Série original Netflix, 2016. 
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1.4.2. Montaria em cavalos  
 

As montarias em cavalo dividem-se em, basicamente, três estilos:  

A) Sela Americana  

É considerado o estilo de montaria em cavalos mais tradicional do rodeio 

mundial. O animal é selado e o competidor segura um "cabo de cabresto" com cerca de 

1,20m com apenas uma das mãos e tem que realizar o "mark-out", ou seja, ao abrir a 

porteira do brete quando o animal tocar com as duas patas dianteiras na 

arena, as esporas – sem pontas - tem que estar posicionadas na altura do pescoço do 

animal e em contato. As esporas "são puxadas" para trás, obrigando o competidor a 

flexionar o joelho, na frequência do pulo do animal. O tempo regulamentar é de oitos 

segundos.  

B) Bareback  

Assim como na sela americana, no bareback o competidor também deve executar 

o mark-out. Nesse caso, a montaria é feita em pelo e faz-se o uso do bareback, que é uma 

alça de couro feita sob medida para cada competidor e que é colocada na altura da 

cernelha do animal. As esporas são puxadas no sentido do pescoço para o bareback, o que 

faz com que o competidor fique praticamente "deitado" sobre o dorso do animal. A nota 

também varia de para o competidor que suportar o tempo regulamentar de 8 segundos.  

C) Cutiano  

Estilo de montaria em cavalos praticado apenas no Brasil. O competidor segura a 

rédea com apenas uma das mãos e, assim como nas demais, a mão livre não pode tocar 

em nada. A espora tem que ser "puxada" do pescoço para a alça do arreio na frequência 

do pulo do animal. A nota é dada de acordo com o conjunto e o tempo regulamentar é de 

oito segundos.  

  

1.4.3. Três tambores  
 



22 

 

É uma prova feminina na qual a competidora tem que contornar três tambores 

dispostos de forma triangular no menor tempo possível, e em geral com cavalos da raça 

Quarto de Milha. Ao ultrapassar a linha imaginária que liga um conjunto de fotocélula o 

cronometro é automaticamente disparado e vence quem fizer o percurso em menor 

tempo.   

Caso algum tambor seja derrubado a competidora será penalizada em 5 (cinco) 

segundo por tambor. Após a apresentação, competidora e animal são vistoriados 

e se tiver alguma marca proveniente de chicote/espora fora de padrão será 

automaticamente desclassificada. 

 

1.4.4. Team Penning   
 

É uma modalidade de apartação, muito comum na lida, no dia a dia das 

fazendas. Uma equipe de 3 (três) cavaleiros deve apartar do rebanho três cabeças de gado 

com um número de identificação atribuído e colocá-los no curral, vence quem o fizer em 

menos tempo. Os bois são agrupados na arena/pista no lado oposto ao curral, em média 

num total de 30, todos numerados de três a três. É sorteado um número pelo juiz e a 

equipe deve "tirar" do lote os 3 animais cujo número foi sorteado. Haverá dois juízes, um 

na entrada do curral e outro na linha de tempo/linha de falta (estouro), caso ultrapasse 

mais de 4 animais após essa linha, será considerado "estouro" de boiada e por 

consequência sem aproveitamento técnico (SAT).  

Segundo o Regulamento Geral de Concursos da Raça Quarto de Milha, editado 

pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha - 

ABQM, serão desclassificados os competidores onde o cavalo agir com violência e 

efetivamente manotear, escoicear e morder o gado, bem como se os competidores 

praticarem qualquer violência desnecessária como o gado, com o cavalo ou conduta 

antidesportiva.    

  

1.4.5. Provas de Laço   
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a) Laço Individual:  

O competidor e seu cavalo iniciam a prova de dentro de um box ou atrás de 

uma barreira, e tem que laçar, pelo pescoço, um bezerro. Depois de laçado, o cavaleiro 

precisa descer do cavalo, derrubar o bezerro e amarrar três de suas patas. Ganha a prova 

quem fizer isso em menos tempo. Ainda, segundo o Regulamento da ABQM, nas provas 

de laço individual, se o bezerro for laçado e puxado fazendo com que o bezerro vire de 

cabeça para baixo e ao mesmo tempo com as quatro patas no ar, isso será motivo de 

desclassificação. 

b) Laço em Dupla:  

É uma prova de velocidade e habilidade realizada em dupla, um o primeiro 

deve laçar o bezerro pela cabeça e o outro laçar pelos pés. A prova é finalizada quando 

os dois laçadores se posicionam, montados a cavalo, um em frente ao outro, contendo o 

animal com as cordas esticadas. O tempo máximo é de 60 segundos, vencendo a dupla 

que completar em menor tempo. O Regulamento da ABQM destaca que todos os bois 

usados nas provas de Laço em Dupla devem ser protegidos com protetores (capas) para 

chifres. 
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2. REGULAMENTAÇÃO JURÍDICO-LEGAL  
 

O presente capítulo tem o objetivo de analisar como o ordenamento jurídico 

brasileiro trata os Rodeios. Para tanto, serão analisados diferentes instrumentos jurídicos 

para compreendermos qual é o verdadeiro status que se dá ao tema, diante dos olhos da 

legislação pátria. Demonstrar-se-á, assim, que o constituinte seguiu uma avançada linha 

de pensamento no que diz respeito aos animais, seguida de uma análise 

infraconstitucional e análise de cada prova.  

 

2.1. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A 
VEDAÇÃO À CRUELDADE CONTRA O ANIMAL 

 

Apesar das perspectivas a favor da proteção do meio ambiente, a história da 

humanidade foi marcada, em maior parte, por um cenário de frágil proteção da flora e 

fauna. Dessa maneira, a sociedade baseada em pilares de segregação refletiu nos 

ordenamentos jurídicos. No entanto, não se pode negar os avanços ao longo do tempo em 

relação a proteção dos animais. 

No Brasil, nas Constituições de 1934, 1937, 1946 e 1967 era atribuído à União a 

competência para legislar sobre as florestas, águas, riquezas do subsolo e sobre a caça e 

a pesca. À vista disso, cabe a afirmação de que até o surgimento da Constituição Federal 

de 1988 não havia efetiva proteção de cunho constitucional que buscasse defender o meio 

ambiente como um todo.  

É preciso observar que já havia algum tipo de proteção, no entanto, eram no plano 

infraconstitucional e de forma dispersa, ou seja, protegiam apenas determinadas 

situações. Ainda, há quem afirme que, o posicionamento sempre foi e nunca deixou de 

ser mais para patrimonial do que ecológico, já que a natureza sempre foi tratada como um 

bem suscetível de valor monetário. 

Nesse passo, acredita-se que a Constituição de 1988 introduziu um pensamento 

mais concentrado na preservação das funções ecológicas, surgindo, assim, uma procura 

pela valorização do meio ambiente. Isto fica demonstrado com a criação de um artigo 
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relacionado tão somente a matéria ambiental, o artigo 225, do Capítulo VI da 

Constituição: 

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.10. 

Esse direito tem sido reconhecido como de caráter fundamental, em razão de sua 

importância e também por ser pressuposto essencial de outros direitos fundamentais, com 

os direitos à saúde e à vida. Há autores que o relacionam diretamente à dignidade humana 

e ao mínimo existencial.    

Para além da proteção ao meio ambiente, o § 1º, VII do artigo supracitado vedou 

de expressamente as práticas que "submetam os animais a crueldade". Dessa forma, a 

proteção aos animais pode ser considerada como uma norma autônoma, com objeto e 

valor próprios, não sendo a tutela desse interesse tão-somente para a proteção ao meio 

ambiente, como se poderia interpretar de maneira restritiva.   

Embora se considere que a norma constitucional presente no art. 225, caput, tenha 

um caráter antropocêntrico, a Constituição, por meio de seus parágrafos e incisos, cria 

um equilíbrio com o biocentrismo. Em razão disso, afirma-se que o constituinte não 

endossou um antropocentrismo radical, mas sim optou por uma versão moderada. 

Segundo Rosa Weber, Ministra do Supremo Tribunal Federal:  

A Constituição, no seu artigo 225, § 1º, VII, acompanha o nível de esclarecimento 
alcançado pela humanidade no sentido de superação da limitação antropocêntrica 
que coloca o homem no centro de tudo e todo o resto como instrumento a seu serviço, 
em prol do reconhecimento de que os animais possuem uma dignidade própria que 
deve ser respeitada11. 

Para o Promotor de Justiça Laerte Fernando Levai, o legislador constitucional, 

através deste dispositivo, “não se restringiu apenas ao aspecto biocêntrico ou ecocêntrico 

                                                           
10 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> 
11 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4983, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal 
Pleno, julgado em 06/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-
04-2017 
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da fauna”12, tendo ido além, tratando os “animais também sob a perspectiva moral, 

desvinculando-o da natureza ou do contexto ecológico propriamente dito”13. 

Na visão de Édis Milaré, um dos principais colaboradores para a redação do 

Capítulo VI da CRFB de 1988, a Marta Magna é: 

Marco histórico de inegável valor, dado que as Constituições que precederam a de 
1988 jamais se procuraram da proteção do meio ambiente de forma específica e 
global. Nelas sequer uma vez foi empregada a expressão ‘meio ambiente’, a revelar 
total despreocupação com o próprio espeço em que vivemos14. 

 Destaca-se aqui, que, recentemente, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 

96/2017 que acrescentou o parágrafo 7º ao artigo 225 da Constituição Federal. A Emenda 

foi originada da PEC 50/2016, conhecida como PEC da Vaquejada, e gerou diversas 

discussões até sua aprovação. O parágrafo inserido dispõe que: 

§ 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.15 

Ocorre que, inúmeros são os debates acerca da constitucionalidade ou não dos 

rodeios, giram entorno dos supostos maus-tratos que ocorrem com os animais utilizados 

nas provas de rodeio. E este é o principal argumento utilizado por aqueles contrários à 

prática. Só que, como bem exposto por Simone Pereira da Costa, no trabalho Esporte e 

Paixão16, apesar de serem utilizados estudo científicos para embasar essas teses, não há 

consenso entre os pesquisadores sobre o assunto.  

Desse modo, em item posterior, serão feitas análises separadas de cada 

modalidade, pois é possível que uma prova seja de fato condenável, enquanto outra pode 

estar em conformidade com a legislação pertinente. 

 

                                                           

12 LEVAI, Laerte Fernando. Os animais sob a visão da ética. Disponível em: < 
http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/9/docs/os__animais__sob__a__visao__da__etica.pdf> 
13 Idem. 
14 MILARÉ, Edis. Legislação ambiental do Brasil. São Paulo: APMP, 1991. p. 3. 
15 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> 
16 COSTA, Simone Pereira da. Esporte e Paixão: o processo de regulamentação dos rodeios no Brasil. 
Movimento, v. 9, n. 2. Porto Alegre, mai./ago. 2003 
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2.2. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL  

 

Conforme anteriormente dito, na década de 1990 os rodeios eram grandes 

eventos, que nas palavras de Simone Costa, "buscavam uma unidade entre esporte e festa, 

exigindo uma maior profissionalização nesses dois níveis: na organização da festa e na 

consolidação da prática esportiva"17. Razão pela qual foi iniciada uma campanha para 

a para a transformação do rodeio em esporte. 

Ocorre que, essa transformação dos rodeios, de uma prática popular e amadora, à 

uma atividade esportiva reconhecida estava estritamente ligada à necessidade de acabar 

com a vulnerabilidade jurídica dos eventos. Isso porquê, muitas eram as ações judiciais 

promovidas por sociedades protetoras dos animais e até mesmo por órgãos ligados ao 

poder público objetivando embargar as festas. 

Diante de tal situação, no estado de São Paulo, em 1998 foi publicada a Lei nº 

10.064 que instituiu o “Campeonato Estadual de Rodeio e Festa do Peão de Boiadeiro”. 

Sucede que, tal lei trata no artigo 2º de Comissão instituída pelo Poder Executivo, que 

entre outras atribuições, tem a competência de propor ao órgão competente do Estado o 

regulamento da competição, conforme abaixo: 

Artigo 2º - Para a realização do Campeonato instituído por esta lei, o Poder 
Executivo constituirá Comissão integrada por 6 (seis) membros, dos quais 3 (três) 
serão indicados por entidades ou associações civis, cujas atividades se relacionem à 
proteção de animais. 

Parágrafo único - À Comissão de que trata este artigo incumbe, dentre outras 
atribuições, propor ao órgão competente do Estado o regulamento da competição, 
que deverá conter as condições de escolha do Município-sede, de inscrição dos 
competidores, de constituição da Comissão Julgadora e os critérios para a premiação 
dos competidores.18 

 No ano seguinte, também no estado de São Paulo, entrou em vigor em 30 de agosto 

a Lei nº 10.359/1999 para aplicar aos rodeios, de maneira geral, “as disposições relativas 

à defesa sanitária animal previstas, para o caso de exposições, feiras e leilões de 

                                                           

17 Ibid. 
18 SÃO PAULO (ESTADO). Lei nº 10.064, de 21 de julho de 1998. Institui o "Campeonato Estadual de 
Rodeio e Festa do Peão de Boiadeiro", a ser realizado anualmente, em Município do Estado. Disponível 
em: <http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1998/lei-10064-21.07.1998.html> 
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animais”19 conforme o artigo 1º. Além de regras quanto à fiscalização, a lei supracitada 

estipulou normas a serem seguidas de modo a garantir a proteção e integridade física dos 

animais. 

Artigo 6º - Na realização dos rodeios, deverão ser atendidas, ainda, as seguintes 
determinações: 
I - o transporte dos animais até o local do evento será feito em caminhões próprios 
para essa finalidade, que lhes ofereçam conforto, não se permitindo superlotação nos 
caminhões, para evitar que os animais cheguem estressados; 
II - após a chegada, os animais deverão ser colocados em áreas de descanso 
convenientemente preparadas, protegidas do sol, dando-se-lhes alimentação 
apropriada, com oferta de água; 
III - os embarcadouros de recebimento dos animais deverão ser construídos com 
largura e altura adequadas, evitando-se colisões dos animais e conseqüentes 
hematomas; 
IV - o piso da arena deverá conter volume de areia adequado ao amortecimento de 
impacto da queda, tanto do animal como do profissional que o monta; 
V - a cerca da arena deverá ser construída de material resistente, próprio para conter 
os animais, com altura mínima de 2,00 metros; 
VI - em todo evento deverá existir infra-estrutura adequada para primeiros socorros, 
compreendendo ambulância de plantão e equipe especializada de atendimento. 
Artigo 7º - A proteção e integridade física dos animais compreenderá todas as etapas, 
desde o transporte dos locais de origem, passando pela chegada, recebimento, 
acomodação, trato, manejo e montaria. 
Artigo 8º - Ficam especialmente proibidas as seguintes práticas lesivas às condições 
de sanidade dos animais: 
I - privação de alimentos; 
II - uso, na condução e domínio dos animais, ou durante as montarias, dos seguintes 
equipamentos: 
a) qualquer tipo de aparelho que provoque choques elétricos; 
b) esporas com rosetas que contenham pontas, quinas ou ganchos perfurantes; 
c) sedém fora de especificações técnicas, que cause lesão física ao animal; 
d) barrigueira que igualmente não atenda as especificações técnicas ora 
recomendadas. 
Parágrafo único - Não haverá restrições a utilização de: 
1 - esporas segundo modelos não agressores, usados internacionalmente e aprovados 
por associação de rodeio de outros países; 
2 - sedém confeccionado em material que não fira o animal. No sedém a ser usado 
em montaria, o segmento que ficar em contato com a parte interior do corpo do 
animal deve ser de material macio (lã ou algodão), excluídos, em qualquer caso, 
acessórios que importem em lesões físicas; 
3 - barrigueira confeccionada em largura de, no mínimo 17,0 centímetros, que não 
cause desconforto ao animal em montarias de modalidade "sela americana", 
"bareback" e "cutiano".20 

 

                                                           

19 SÃO PAULO (ESTADO). Lei nº 10.359/1999: Aplicam-se aos rodeios, de maneira geral, as disposições 
relativas à defesa sanitária animal previstas, para o caso de exposições, feiras e leilões de animais. 
Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1999/lei-10359-30.08.1999.html> 
20 Idem. 
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Em âmbito federal, em 1998 foi promulgada a Lei nº 9.605 que dispõe sobre 

sanções penais e administrativas em razão de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente. Ou seja, por meio de seus artigos tornou crime ambiental a prática de abuso, 

maus-tratos, ferimentos ou mutilações praticadas contra os animais. Dá-se que, essa lei 

foi muita utilizada por juízes à época, que entendiam que os animais das provas de 

montaria, bem como os das provas funcionais eram maltratados. Assim, diante da 

insegurança para a realização dos eventos, aumentou-se ainda mais o desejo para uma 

legislação própria.  

Em 1997 o Deputado Federal Jair Meneguelli (PT/SP) apresentou o Projeto de Lei 

nº 3.456 para "instituir normas gerais relativas à atividade de peão de rodeio, 

equiparando-o a atleta profissional". O projeto tinha como justificativa o 

alto número de eventos à época, embasado no argumento de 

que movimentavam volumosas quantias de dinheiro e utilizavam peões para mantarias 

em bovinos e equinos e participação em provas de laço, sem que houvesse contrato para 

garantir normas mínimas de proteção e segurança individual. 

Cumpre destacar, em síntese, que os argumentos contrários eram de que os 

animais eram maltratados, principalmente pelo uso do sedém (uma espécie de corda 

amarrada na região da virilha do animal). Do outro lado, entre os parlamentares que 

defendiam a aprovação do projeto era predominante o discurso da criação de empregos e 

da movimentação econômica nas centenas de municípios pobres do interior do país 

promovida pela realização dos eventos de rodeio. Somados a esses argumentos, os 

números e informações concedidas por profissionais atuantes na área enfraqueceram 

propostas, que tramitavam à época, contrárias à oficialização dos rodeios. 

O Projeto, que não pretendia ser uma lei rígida que inibisse a contratação ao invés 

de estimula-la, estabelecia cláusulas mínimas de proteção a fim de assegurar ao peão 

garantias básicas que nem sempre eram cumpridas. Dessa forma, em 2001, o Projeto foi 

promulgado na forma de Lei Ordinária nº 10.220/2001, na qual o 

artigo primeiro dispõe que:  

Art. 1o Considera-se atleta profissional o peão de rodeio cuja atividade consiste na 
participação, mediante remuneração pactuada em contrato próprio, em provas de 
destreza no dorso de animais eqüinos ou bovinos, em torneios patrocinados por 
entidades públicas ou privadas.  
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Parágrafo único. Entendem-se como provas de rodeios as montarias em bovinos 
e eqüinos, as vaquejadas e provas de laço, promovidas por entidades públicas ou 
privadas, além de outras atividades profissionais da modalidade organizadas pelos 
atletas e entidades dessa prática esportiva.21 

Insta registrar que, no mesmo de 2001, foi fundada a Confederação Nacional de 

Rodeio – CNAR, entidade que representa o rodeio nacional junto ao Ministério do 

Esporte e ao Governo Federal. De acordo com sua página em uma rede social, a CNAR 

tem por objetivo:  

Organizar, dirigir e incentivar em todo território nacional, a prática da modalidade 
de rodeio, fiscalizando e promovendo os eventos e campeonatos estaduais e 
nacionais em todas as modalidades do rodeio, executando um trabalho em conjunto 
com suas Federações Estaduais de Rodeio.22  

Além do reconhecimento do rodeio como esporte era necessário, ainda, uma 

regulamentação específica quanto às normas gerais para a realização dos rodeios. Desse 

modo, a oficialização de um padrão poderia garantir a realização de eventos organizados 

e, até mesmo, controlados pelo poder público e entidades da sociedade civil. 

Nesse passo, em julho de 2002, foi publicada a Lei Ordinária nº 10.519/2002, que 

dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal quando da realização 

de rodeio e dá outras providências, a partir do Projeto de Lei nº 4.495/1998, de autoria do 

Deputado Federal Jair Meneguelli (PT/SP). A justificativa apresentada junto ao Projeto 

arguia, assim como na Lei de 2001, a crescente importância econômica dos eventos, com 

sua geração de empregos e renda no interior do Brasil. 

A Lei supracitada criou regras gerais para o esporte no território nacional e, 

principalmente, seus dispositivos trouxeram normas com o foco na proteção dos animais 

envolvidos na prática. Em especial, cabe destacar os artigos 3º e 4º: 

Art. 3o  Caberá à entidade promotora do rodeio, a suas expensas, prover: 

I – infra-estrutura completa para atendimento médico, com ambulância de plantão e 
equipe de primeiros socorros, com presença obrigatória de clínico-geral; 

II – 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; 

                                                           

21 BRASIL. Lei nº 10.220, de 11 de abril de 2001. Institui normas gerais relativas à atividade de peão de 
rodeio, equiparando-o a atleta profissional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10220.htm> 
22 https://m.facebook.com/pg/cnar.org/about/?ref=page_internal&mt_nav=1 
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III – transporte dos animais em veículos apropriados e instalação de infra-estrutura 
que garanta a integridade física deles durante sua chegada, acomodação e 
alimentação; 

IV – arena das competições e bretes cercados com material resistente e com piso de 
areia ou outro material acolchoador, próprio para o amortecimento do impacto de 
eventual queda do peão de boiadeiro ou do animal montado. 

Art. 4o  Os apetrechos técnicos utilizados nas montarias, bem como as características 
do arreamento, não poderão causar injúrias ou ferimentos aos animais e devem 
obedecer às normas estabelecidas pela entidade representativa do rodeio, seguindo 
as regras internacionalmente aceitas. 

§ 1o  As cintas, cilhas e as barrigueiras deverão ser confeccionadas em lã natural com 
dimensões adequadas para garantir o conforto dos animais. 

§ 2o  Fica expressamente proibido o uso de esporas com rosetas pontiagudas ou 
qualquer outro instrumento que cause ferimentos nos animais, incluindo aparelhos 
que provoquem choques elétricos. 

§ 3o As cordas utilizadas nas provas de laço deverão dispor de redutor de impacto 
para o animal.23 

Nota-se, portanto, que o legislador buscou com isso garantir boas condições de 

tratamento dos animais, seguindo a linha das regras estabelecidas pelas organizações 

promotoras de rodeio. Deste modo, a regulamentação é tida como algo vantajoso para 

todos. No mais, no artigo 7º foram estipuladas penalidades em caso de descumprimento 

de qualquer dispositivo da Lei.  

Art. 7o No caso de infração do disposto nesta Lei, sem prejuízo da pena de multa de 
até R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais) e de outras penalidades previstas 
em legislações específicas, o órgão estadual competente poderá aplicar as seguintes 
sanções: 

I – advertência por escrito; 

II – suspensão temporária do rodeio; e 

III – suspensão definitiva do rodeio.24 

Recentemente foi publicada a Lei nº 13.364/2016 que “Eleva o Rodeio, a 

Vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-culturais, à condição de 

manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial.”25. De autoria do 

                                                           

23 BRASIL. Lei nº 10.519, de 17 de julho de 2002. Dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa 
sanitária animal quando da realização de rodeio e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10519.htm> 
24 Idem. 
25 BRASIL. Lei nº 13.364, de 29 de novembro de 2016. Eleva o Rodeio, a Vaquejada, bem como as 
respectivas expressões artístico-culturais, à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio 
cultural imaterial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2016/lei/L13364.htm> 



32 

 

Deputado Federal José Augusto Rosa (PR/SP), a Lei originada da PL 1767/2015 sofreu 

intensas críticas, motivadas pelas supostas práticas de maus-tratos com os animais. 

Em junho de 2017, uma vitória para os que são a favor da prática dos rodeios, foi 

publicada a Emenda Constitucional nº 96/2017 para acrescentar o § 7º ao art. 225 da 

Constituição Federal determinando que práticas desportivas que utilizem animais não são 

consideradas cruéis, nas condições que especifica. A Emenda foi originada da PEC 

50/2016, conforme será abordado em tópico posterior.  

 Por óbvio, as leis mencionadas não são as únicas que tratam da matéria, mas são 

as principais normas legais que a regerem. Existem ainda, diversas leis estaduais, e 

também municipais que dispõe sobre os rodeios, estas sempre variando entre posições 

favoráveis e contrárias.  

 

2.3. ANÁLISE JURÍDICA PARA CADA MODALIDADE: 

 

Conforme já visto, o rodeio profissional é composto por mais de um tipo de prova. 

Dessa maneira, para que se possa tratar da admissibilidade do Rodeio, faz-se mister 

analisar cada uma delas.  

A grande discussão acerca da realização desses eventos é a suposta crueldade 

praticada para com os animais envolvidos. Ocorre que, até mesmo entre os estudos 

técnicos envolvendo a medicina veterinária não há consenso entre os pesquisadores. Mas 

a partir disso, retoma-se a ideia de que cada modalidade deve ser vista em separado.  

 Assim, comecemos pela prova de maior destaque que é a montaria em touros. A 

pontuação final da montaria considera tanto a técnica e habilidade do peão, quanto a 

desenvoltura do animal, sendo avaliada a dificuldade que este oferece ao competidor.  

Para tanto, a escolha dos touros de rodeio é iniciada na escolha de animais 

reprodutores, com a seleção genética. O que pode soar estranho para os homens, no 

mundo dos rodeios as inseminações artificiais, transplantes de embriões e barrigas de 

aluguel são práticas comuns. Ainda, somada a essa seleção genética está a alimentação 

balanceada e os treinamentos especiais desses animais considerados atletas.  
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Os treinos em geral começam quando os garrotes, como são chamados os touros 

jovens, com idade em torno de um ano e meio, já tem a musculatura desenvolvida o 

suficiente de modo a evitar o risco de lesões. Desse modo, são feitos testes de aptidão dos 

animais, nos quais são colocados os chamados "robôs cowboys" nos seus lombos e são 

analisados os pulos e o comportamento deles. 

Paulo Emílio, dono de uma das principais Companhias de rodeio do país, em 

entrevista por telefone ao globoesporte.com, em agosto de 2009, afirmou: 

Eles nadam para relaxar a musculatura, é uma espécie de natação mesmo. Os trotes 
na fazenda servem para fortalecer os músculos. É tudo preparo físico. Os touros 
comem em torno de 30kg de filagem de milho, além de uma ração especial para 
touros atletas, com proteína e energia26.  

Porém, as principais críticas à essa prova são em relação ao uso do sedém. Este, 

por sua vez, conforme já dito, é uma espécie de corda amarrada na região da virilha do 

animal. Inúmeros são os estudos feitos sobre os possíveis prejuízos que o uso deste 

equipamento pode causar, e dentre eles destaco o trabalho feito por pesquisadores da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) no qual o médico veterinário Orivaldo Tenório 

de Vasconcelos afirma que "a biópsia, feita depois do uso do sedém, revelou uma 

epiderme íntegra e derme com estrutura e glândulas sem alterações"27.  

Ainda no estudo abordado acima, o pesquisador acrescentou que “a frequência 

cardíaca a frequência respiratória e os níveis de hormônio cortisol, que funcional como 

indicadores de estresse, também se apresentaram normais”28. Segundo ele, nos testes 

realizados os animais foram submetidos à prova de disposição alimentar e sexual, tendo 

apresentado comportamento normal, que são indicativos de ausência de dor. 

Seguindo essa linha, com o devido cumprimento das normas, não há que que se 

falar em maus-tratos quanto a esses animais. 

                                                           

26 MARQUES, Guilherme. Com treinamento de atletas, touros são ‘fabricados’ especialmente para vencer. 
Globo Esporte, Rio de Janeiro, ago/2009. Disponível em: 
<http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/0,,MUL1232335-17273,00-
COM+TREINAMENTO+DE+ATLETAS+TOUROS+SAO+FABRICADOS+ESPECIALMENTE+PAR
A+VENCER.html> 
27 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Diversão saudável, inclusive para os animais: 
Pesquisadores comprovam que o polêmico sedém, usado em rodeios, é inofensivo a bois e cavalos. Jornal 
da UNESP – Medicina Veterinária. Disponível em: <http://www.unesp.br/aci/jornal/149/medvet1.htm> 
28 Idem. 
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Na sequência, abordemos as montarias em cavalos que se subdivide em três. 

Lembrando que, forma geral, nessas provas os competidores, fazendo uso de esporas – 

sem pontas, conforme disposto em Lei -, posicionam as pernas na região do pescoço dos 

cavalos, e com os movimentos podem acidentalmente acertar a região dos olhos.  

Desse modo, é possível afirmar que os movimentos obrigatórios que compõe as 

provas de montaria em cavalo elevam o risco de lesão aos animais, não estando, portanto, 

em harmonia com as demais regras que visam garantir a integridade física dos animais. 

Em seguida, passemos às provas funcionais. Da mesma forma que acontece com 

os touros de montaria, os cavalos usados, em sua maioria da raça Quarto de Milha, tem 

predisposição genética para o desempenho de suas funções e os treinamentos buscam 

potencializar suas características.   

Primeiro, a prova de team penning, uma espécie de apartação, na qual a equipe 

deve separar três cabeças de gado do rebanho. A prova não admite sequer contato dos 

competidores com o gado, sob pena de desclassificação, bem como também não é 

permitida qualquer forma de intimidação com o gado ou uso excessivo de chicote, relho, 

romal, rédeas em qualquer parte do cavalo.  

Segundo, a prova de três tambores, na qual a competidoras montada em seu cavalo 

deve completar um percurso, contornando três tambores, no menor tempo. Assim como 

na modalidade do team penning, ao final da prova os animais são vistoriados e ao menor 

sinal de lesão provocada por espora, chicote, rédea ou qualquer outro equipamento, tem-

se a desclassificação. 

Nas últimas duas provas abordadas, os cavalos utilizados são altamente treinados 

e tais treinamentos buscam potencializar as características genéticas do animal, sempre 

com acompanhamento de um médico veterinário. Segundo o médico veterinário André 

Galvão Cintra, “o principal efeito do treinamento no cavalo deve ser um aprendizado 

psicológico, com condicionamento físico gradual, ensinando ao cavalo o que, quando e 

como fazer”29. 

                                                           

29 CINTRA, André Galvão. Genética e Treinamento de Cavalos de Competição. Portal Equinocultura. 
Disponível em: <http://www.equinocultura.com.br/2014/09/genetica-e-treinamento-de-cavalos-de.html> 
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No caso das provas de laço, no que tange aos cavalos utilizados não cabe nenhuma 

observação além das feitas nas demais provas funcionais. No entanto, cabem críticas à 

maneira como são tratados os bezerros e novilhos, isto porque os animais são muitos 

jovens. No laço individual o animal sofre o impacto da laçada e parada brusca, que o leva 

ao chão, podendo sofrer lesão em razão disso. No laço em dupla os animais, um pouco 

maiores, não sofrem o impacto pois devem permanecer de pé para também serem laçadas 

as patas traseiras. 

Acontece que, a legislação em vigor determina que deve ser utilizado um redutor 

de impacto no laço. Porém, a título de exemplo, no ano de 2003, por falta de redutor de 

impacto para o animal, na Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos não foram realizadas 

as provas de Laço em Dupla e Laço de Bezerro, conforme consta no portal eletrônico da 

Festa. Este fato demostra a desconformidade da prova com a legislação. Ademais, a 

realização da prova foi expressamente proibida em 2010 na cidade de Barretos pela Lei 

nº 4.446.  

Em virtude das considerações, apesar da abrangência do termo crueldade, é 

possível notar que desde de que as normas e regras estipuladas estejam sendo seguidas, 

não cabe a sua utilização nas tradicionais provas de montaria em touros, team penning e 

três tambores. Dessa maneira, não se pode considerar tais provas como inconstitucionais. 

Entretanto, não é possível afirmar em relação as demais, conforme visto. Desse modo, 

salienta-se, mais uma vez, a necessidade de efetivas fiscalizações. 

Todos esses animais, considerados atletas, tem acompanhamento periódicos feito 

por médicos veterinários. Indo além, cabe destacar o alto valor financeiro dos touros e 

cavalos. A título de exemplo, o touro Bipolar, já eleito o melhor touro da PBR, está 

avaliado em aproximadamente em R$ 500 mil, e em leilão realizado durante um evento 

promovido pela ABQM em outubro/2017, 50% (cinquenta por cento) de uma égua foi 

adquirido por R$ 303 mil. 
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3. O ATUAL POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL E O DEBATE ACERCA 
DA CONSTITUCIONALIDADE 
 

No presente capítulo serão tratadas as principais decisões recentes do judiciário 

brasileiro, com o foco no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em razão de ser o 

estado sede dos três principais rodeios do país, bem como do Supremo Tribunal Federal 

e Superior Tribunal de Justiça.   

 

3.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido formulado 

na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.983, com o Ministro Marco Aurélio como 

relator, declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 15.299/2013, do Estado do Ceará, 

que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural no estado.  

Observa-se que, a vaquejada é uma prática típica da região Nordeste, na qual uma 

dupla de vaqueiros, montados a cavalo, devem derrubar o boi, de modo que fique com as 

quatro patas para cima, puxando-o pela cauda, sendo obrigatório o uso de um protetor de 

cauda. A atividade tem um caráter histórico ligado à antiga necessidade de os fazendeiros 

reunirem o gado, e a transformação, com o tempo, em espetáculo esportivo altamente 

lucrativo. 

Apesar de o presente trabalho não tratar especificamente da Vaquejada, convém 

citar esse julgado em virtude das considerações feitas pelos ilustríssimos Ministros sobre 

a temática dos maus-tratos para com animais em atividades esportivas e culturais. Mas ao 

contrário da Vaquejada, como será visto, os maus-tratos não são intrínsecos do Rodeio. 

No caso da ADI 4.983, o conflito se dá, em síntese, pelo argumento de que a 

Vaquejada faz parte da cultura da região Nordeste do país em contraponto à crueldade 

praticada contra os animais envolvidos. Ou seja, há um conflito de normas constitucionais 

sobre direitos fundamentais – de um lado, o artigo 225, § 1º, inciso VII, e, de outro, o 

artigo 215. Nesse passo, entende-se ser problemática a aplicação da norma de não 

submeter os animais a crueldade, estando em questão uma manifestação cultural. 

Ainda, o governo do Ceará, entre outros argumentos, sustentou que a vaquejada 

foi reconhecida como “prova de rodeio” pela Lei federal nº 10.220, de 11 de abril de 

2001, e os praticantes do esporte, atletas profissionais. Ocorre que, ao contrário do que 
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acontece as provas do conhecido rodeio completo, com exceção às provas de laço, na 

prova da vaquejada a crueldade é inerente à forma como é desenvolvida. Isso porquê, o 

bovino é brutalmente puxado pela calda (rabo) e derrubado ao chão, por movimentos que 

em inúmeros casos causam lesões nos animais. 

 Destaca-se aqui, que em meio ao acórdão, o Senhor Ministro Ricardo 

Lewandowski comenta sobre julgados no Tribunal Estadual Paulista e afirma que "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."30.  

Apesar de entender a importância cultural – e até mesmo econômica - da 

Vaquejada, não se pode fechar os olhos para a forma com que acontece. Ressalto que, a 

sugestão que surge de se fazer alterações na prova, descaracterizaria o que é a Vaquejada, 

não sendo esta a melhor solução. Desse modo, exponho a minha concordância com a 

decisão do Supremo. 

Abaixo, um trecho da ementa: 

VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE 
MANIFESTA – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – 
INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno 
exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das 
manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 
da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. 
Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada.31 

 

Além deste caso, cumpre mencionar a ementa da Repercussão Geral no Recurso 

Extraordinário 662.055, de São Paulo, que apesar de não tratar especificamente da 

constitucionalidade do rodeio ou da possibilidade de sua realização, trata a Festa do Peão 

de Boiadeiro de Barretos como um “evento cultural tradicional”32. O caso, em síntese 

consiste em definir os limites da liberdade de expressão e fixar parâmetros para identificar 

hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao 

pagamento de danos morais.  

A ação originária foi proposta pela associação Os Independentes, responsável pela 

realização da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos/SP, contra organização PEA - 

Projeto Esperança Animal que divulgou em seu portal eletrônico a campanha “Quem 

patrocina e apoia rodeios também tortura o bicho”, na qual divulgada mensagem contanto 

                                                           

30 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4983, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, 
julgado em 06/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017 
31 Idem. 
32 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 662055 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado 
em 27/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 02-09-2015 PUBLIC 03-09-2015 
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inúmeras formas de maus-tratos a que, supostamente, são submetidos os animais 

participantes de rodeios e, ainda, lista com empresas que patrocinam e/ou apoiam os 

rodeios. 

 

3.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

O debate sobre os rodeios deve ir além da pura análise legal, devendo ser 

compreendida a forma como são realizadas as provas, conforme já tratado neste trabalho. 

Desse modo, nas ações judiciais que tratam do assunto é de suma importância a juntada 

de laudos periciais elaborados por médicos veterinários, dentre outros meios de prova 

para alcançar o convencimento do juiz. 

Nessa linha, os julgados no Superior Tribunal de Justiça em sua maioria esbarram 

na incidência da Súmula nº 7 do Tribunal, considerando uma demanda de reexame do 

conjunto fático-probatório. Para ilustrar, destaca-se um trecho da ementa do AgInt no 

AREsp 681.927/MG, julgado em 21 de março de 2017: 

(...) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS MAUS TRATOS E CASTIGOS 
CORPORAIS CONTRA OS ANIMAIS. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. 
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. 
REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. (...)33 

Da mesma forma entendeu a Segunda Turma em março de 2004 ao julgar ação 

proveniente do Tribunal Paulista. Nesse caso, considerou que para "constatar se a 

utilização de sedém e outros petrechos causam desconforto ou dor nos bovinos e eqüinos 

durante os rodeios" seria preciso reanalisar o conjunto fático-probatório. Assim:  

PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - FESTA DE PEÃO DE BOIADEIRO 
- UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS QUE SUPOSTAMENTE CONFIGURAM EM 
CRUELDADE COM OS ANIMAIS - SEDÉM - LAUDOS PERICIAIS 
EXAMINADOS EM 1ª E 2º GRAUS - APÓS EXAMINADAS AS PROVAS, FOI 
CONSTATADA A IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A REAÇÃO CAUSADA 
NO ANIMAL - AFASTADA A HIPÓTESE DE CRUELDADE - PRETENDIDA 
REFORMA - NÃO-ACOLHIMENTO (...)34 

 

                                                           

33 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgInt no AREsp 681.927/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 03/04/2017 
34 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 363.949/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2004, DJ 30/06/2004, p. 288 
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3.3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

No que tange ao Tribunal de São Paulo o entendimento acerca da realização dos 

eventos com provas de rodeio é, em sua maioria, no sentido da não proibição das festas, 

tampouco da não utilização de animais, visto que o rodeio é uma atividade lícita e 

devidamente regulada por leis federais e estaduais. O que os julgados enfatizam é a 

proibição do uso de equipamentos que possam causar algum tipo de sofrimento aos 

animais.  

Para tanto, os embasamentos são feitos a partir dos artigos da Lei Federal nº 

10.519/02 e da Lei Estadual nº 10.359/99, ambas já abordas neste trabalho, as quais entre 

outras disposições tratam dos equipamentos a serem utilizados e suas restrições. 

Seguindo esse viés, podemos fazer menção a alguns julgados: 

MEIO AMBIENTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rodeios e provas com 
animais - Atividades não vedadas por lei – Proibição, apenas, do uso de apetrechos 
técnicos que causem sofrimento no animal – Provas que podem ser realizadas com 
atendimento dos critérios, limites e exigências estabelecidas na Lei nº 10.519/02, que 
disciplina o uso de tais equipamentos – Recurso provido.35  

** 

RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONSTITUCIONAL. EFICÁCIA DA COISA JULGADA MATERIAL. 
SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REALIZAÇÃO DE FESTA DE 
RODEIO. MUNICÍPIO DE TRABIJU. Indeferimento de expedição de alvará para 
realização de rodeio com base em decisão judicial transitada em julgado em Ação 
Civil Pública. Coisa julgada material que proibiu a prática de rodeio no Município 
de forma abstrata e perpétua. Hipótese em que se verifica alteração substancial do 
contexto fático-jurídico em que se operou a coisa julgada material. Superveniência 
de Legislação Municipal que disciplinou a realização de rodeio no Município, Lei 
Municipal n° 438/11, vedando a prática de vaquejada e provas de laço e a utilização 
de instrumentos que possam causar sofrimento aos animais de rodeio. Possibilidade 
de realização de rodeio, atividade lícita devidamente disciplinada pela Lei Estadual 
n° 10.359/99 e Lei Federal n° 10.519/02, ampliada a proteção aos animais com base 
na Lei Municipal n° 438/11, hipótese em que não se verifica ofensa à coisa julgada, 
nos termos do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Realização de rodeio 
que se constitui atividade lícita, devidamente regulada pelos Entes Federativos. 
Poder Judiciário que não detém legitimidade para vedar de forma abstrata e perpétua 
a prática de atividade lícita no Município, hipótese em que se caracterizaria em 
violação do Princípio da Tripartição dos Poderes. Direito líquido e certo à obtenção 

                                                           

35 TJSP;  Agravo de Instrumento 2181404-91.2016.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão 
Julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Palmital - 2ª Vara; Data do Julgamento: 
16/03/2017; Data de Registro: 17/03/2017 
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do alvará para realização do rodeio, desde que observada às disposições legais. 
Sentença reformada. Recurso provido.36 

** 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Rodeio Proibição de utilização de instrumentos, 
substâncias e práticas injuriosas a animais em rodeio Admissibilidade - 
Aplicabilidade da Lei Federal 10.519/02 Ação procedente Recurso não provido.37 

Ainda, há que se falar dos casos em que abordam a realização de provas de laço. 

No acórdão da Apelação 3001224-56.2013.8.26.0101, o Relator Paulo Alcides enfatizou 

que o TJSP "pacificou o entendimento sobre a possibilidade da prática de rodeio, desde 

que cumprida a legislação de regência, qual seja, a Lei n° 10.519/02", e mais, considerou 

que "previstos na legislação mecanismos que objetivam manter a incolumidade dos 

animais, em consonância com o art. 225, VII, da Constituição Federal e art. 193, X, da 

Constituição Estadual, não há que se falar em vedação à prática".  

Mas, ao se referir as provas de laço, o Relator entendeu que:  

(...) por implicarem maus tratos aos animais e não terem a segurança necessária para 
assegurar a higidez física dos animais (sejam eles adultos ou filhotes), são 
expressamente proibidas as realização das provas denominadas: bulldog, calf roping 
(prova de laço de bezerro) team roping (laço de bezerro em dupla), “pega no garrote” 
ou quaisquer outras que impliquem em laçada, derrubada ou interrupção abrupta da 
corrida dos animais.38 

Vale destacar, ação Direta de Inconstitucionalidade movida pela Procuradoria 

Geral de Justiça do Estado de São Paulo requerendo a declaração de inconstitucionalidade 

da Lei Municipal nº 5.056/2015, da cidade de Barretos, que revogava o artigo 2º da Lei 

Municipal nº 4.446/2010, o qual proibia a realização de qualquer tipo de prova de laço 

e/ou vaquejada na cidade. O Relator Péricles Piza considerou a lei como um retrocesso e 

julgou a ação procedente, ressalvando que "o acolhimento desta ação, vale afirmar, não 

implica a proibição do rodeio em si, e nem da prática realizada na fazenda". Vê-se a 

ementa: 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação a Lei Municipal nº 
5.056, de 10 de fevereiro de 2015, que revogou o artigo 2º da Lei Municipal nº 4,446, 

                                                           

36 TJSP;  Apelação 0002025-25.2015.8.26.0498; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 1ª Câmara 
Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Ribeirão Bonito - Vara Única; Data do Julgamento: 11/08/2016; 
Data de Registro: 16/08/2016 
37 TJSP;  Apelação 0003944-72.2011.8.26.0180; Relator (a): Urbano Ruiz; Órgão Julgador: 10ª Câmara 
de Direito Público; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/05/2013; 
Data de Registro: 29/05/2013 
38 TJSP;  Apelação 3001224-56.2013.8.26.0101; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 2ª 
Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Caçapava - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 
19/10/2017; Data de Registro: 23/10/2017 
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de 23 de novembro de 2010, do Município de Barretos, que vedava a realização das 
provas de laço e vaquejada. Violação de dispositivos da Constituição Estadual e 
Federal. Precedentes do STF - Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade 
da Lei nº 5.056/2015.39 

Além da questão dos maus-tratos, muitas ações contra a realização de rodeios 

movidas pelo Ministério Púbico são pautas ao artigo 23 do Decreto Estadual nº 

40.400/1995, que dispõe "haras, os rodeios, os carrosséis-vivos, os hotéis-fazenda, as 

granjas de criação, as pocilgas, e congêneres não poderão localizar-se no perímetro 

urbano". No entanto, tem sido frequente o entendimento de que desde que haja chancela 

de autoridade sanitária, não há que se proibir, e mais, levam em consideração o local de 

realização do evento. Verifica-se no voto do Relator Paulo Alcides na Apelação 0002374-

82.2014.8.26.0653: 

Ainda que assim não fosse, o ato normativo em debate destina-se claramente a 
estabelecimentos permanentes ocasionalmente localizados no perímetro urbano e 
que possam colocar em risco à saúde pública, por contaminação (como haras, hotéis 
fazenda, granjas, pocilgas, etc).  

Os rodeios, no entanto, como aquele realizado na comarca de Vargem Grande há 25 
anos (no mesmo local sem notícia de incidentes desta natureza), tem caráter 
temporário (ocorrem uma vez ao ano, em período não superior a dez dias).  

Nada a obstar, assim, a realização do evento em perímetro urbano, mantida, é claro, 
a necessidade de prévia chancela da autoridade sanitária.40 

No mesmo sentido, podemos citar também decisão da 1ª Câmara Reservada ao 

Meio Ambiente, que ao julgar o Agravo de Instrumento 2042849-60.2017.8.26.0000 

entendeu que é admitida a "realização de rodeio em locais situados dentro do perímetro 

urbano, desde que observados determinados requisitos e autorizado pela autoridade 

sanitária competente", considerando ainda que o Parque de Exposições é utilizado para 

exposições agropecuárias há mais de 30 anos. Cabe mencionar, ainda, o julgamento da 

Apelação 0000884-26.2015.8.26.0318, pela mesma Câmara, que segue o mesmo 

entendimento.  

Em complemento aos julgados abordados, cumpre fazer referência a uma sentença 

proferida em 1º Grau pela Vara de Fazenda Pública de São Carlos, para se entender o 

                                                           

39 TJSP;  Direta de Inconstitucionalidade 2146983-12.2015.8.26.0000; Relator (a): Péricles Piza; Órgão 
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/12/2015; Data 
de Registro: 15/12/2015 
40 TJSP;  Apelação 0002374-82.2014.8.26.0653; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 2ª Câmara 
Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Vargem Grande do Sul - 1ª Vara; Data do Julgamento: 
10/11/2016; Data de Registro: 11/11/2016 
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posicionamento dos magistrados no Estado de São Paulo. No caso, o Ministério Público 

do Estado de São Paulo propôs ação civil púbica conta o Município de São Carlos, 

sustentando que em agosto/2013 houve uma exposição de gado nas dependências do 

Recinto de Exposições Cemosar e que foram realizadas provas de laço e tambor, 

afirmando que estas implicam maus tratos aos animais. Alegou que a Prefeitura 

Municipal, que apoiou e divulgou o evento, deixou de cumprir a sua obrigação de prevenir 

e coibir violações à legislação de regência.  

Na ação, o MP pleiteou, em síntese, a condenação da ré para que esta (a) se 

abstivesse de organizar e/ou participar, de qualquer forma, de rodeios e/ou de eventos 

congêneres que incluam provas específicas, como tambor e laço, bem como que incluam 

o uso de equipamentos e tratamento cruel a qualquer animal; (b) se abstivesse de autorizar 

rodeios e/ou eventos congêneres na área urbana do município de São Carlos e adoção de 

medidas, como fiscalização e cassação de alvarás, em caso de ocorrência; e, (c) nos 

alvarás que eventualmente fossem concedidos para a realização de rodeios e/ou eventos 

congêneres, fossem proibidas as provas e os equipamentos apontados como capazes de 

causar sofrimento. 

 Do outro lado, o Município respondeu alegando que são respeitadas as normas de 

proteção aos animais nos termos da Lei nº 14.860/09; que a fiscalização municipal atua 

após denúncias; que as autorizações concedidas ao evento tratado se restringiram à 

exposição do gado Brahman e a eventos festivos; ainda, que na cidade não há tradição de 

rodeios e que uma Termo de ajustamento de Conduta assinado pelo Cemosar e pelo 

Sindicato Rural faz presumir que não haverá eventos que tragam sofrimento aos animais; 

e, por fim, continuará a aplicar as normas legais em vigor e fará constar de seus alvarás 

as restrições impostas por essas normas.  

 Com isso, o magistrado no decorrer da sentença considerou que a condenação 

judicial não poderia “estipular previamente o conteúdo das atividades que são reputadas 

lícitas e ilícitas no âmbito do rodeio, e sim, apenas, impor à administração municipal que 

exerça adequadamente seu mister fiscalizatório”41, por entender que no caso do evento 

realizado em agosto/2013 “a atividade fiscalizatória foi simplesmente nula”. 

                                                           

41 TJSP. Ação cvil pública nº 1001597-16.2015.8.26.0566. Sentença. Foro de São Carlos, Vara de Fazenda 
Pública. Juiz de Direito Daniel Felipe Scherer Borborema. Data da Publicação: 04/12/2015 Número do 
Diário: 2020 Página: 1726/1752. 
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 Assim, em setembro/2015, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o 

réu para (a) abster-se de organizar e/ou participar, de qualquer forma, de rodeios e/ou 

eventos congêneres nos quais sejam realizadas provas ou atividades lesivas ou 

potencialmente lesivas aos animais; (b) nos alvarás que eventualmente sejam concedidos 

para a realização de rodeios e/ou eventos congêneres, estabelecer as condições e restrições 

para que não se repute o evento lesivo ou potencialmente lesivo aos animais; e, (c) adotar 

as medidas necessárias, como fiscalização, cassação de alvarás ou de permissão, 

interdição de atividades, embargos e acionamento judicial, no caso de rodeios e/ou 

eventos congêneres que se realizem sem autorização ou em desconformidade com as 

condições ou restrições impostas pela lei ou administração pública, para prevenir ou 

coibir tais condutas. 

Ante o exposto, nota-se que o posicionamento adotado não é de proibir de forma 

generalizada a realização dos rodeios, mas sim fazer com que sejam atendidas as normas 

vigentes acerca do assunto, bem como que sejam realizadas de forma eficaz fiscalizações 

nos eventos. O objetivo, portanto, é garantir aos animais um tratamento digno, sem que 

contra eles sejam praticadas injúrias. 
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4. DA FISCALIZAÇÃO 
 

Depois das análises feitas que, em suma, passaram pela história, pela legislação 

brasileira e pelos julgados relevantes, é importante abordar a necessidade da fiscalização 

dos Rodeios, a fim de que seja garantida a integridade física dos animais que deles 

participam. 

É preciso deixar a ingenuidade de lado e admitir que, em alguns casos, possamos 

ter situações em que há possível lesão aos animais, no entanto, a medida não deve ser de 

proibição, mas sim, "medidas que, (...), contribuíssem para cumprir o desiderato 

preconizado pelo próprio legislador. Medidas que suscitam a ideia de um dever de 

proteção."42, conforme dito pelo Ministro Gilmar Mendes no acórdão da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 4.983, que nesse trecho se aplica perfeitamente ao rodeio. Ainda, 

acredita-se que quando for possível a regulamentação de maneira que assim sejam 

evitadas práticas cruéis, como é o caso do rodeio, é a melhor opção. 

Em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro, em 01 de novembro de 2017, para se debater sobre a regulamentação de rodeios 

e vaquejadas no estado do Rio, o médico veterinário Cesar Fabiano Vilela defendeu que 

não se deve proibir a prática e sim regulamentar, lembrando, inclusive, da geração 

empregos relacionados à atividade. Para ele, "é preciso que se elabore políticas públicas 

voltadas para esse sentido. É como se tivesse micose no dedão do pé e você tirasse o pé 

inteiro. Em qualquer setor, existem os bons e maus profissionais."43.  

O ordenamento jurídico nacional dispõe de normas que visam coibir eventuais 

excessos e atos cruéis que possam vir a ocorrer para com os animais, bem como que visam 

a fiscalização por órgãos federal, estadual e municipal, de controle ambiental, sem 

prejuízo da atuação do Ministério Público. Para isso, podemos citar o artigo 32 da Lei de 

Crimes Ambientais (Lei º 9.605/1998), no qual devem ser punidos não só quem pratica 

os atos, mas também quem os incita.  

                                                           

42 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4983, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, 
julgado em 06/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017 
43 SCHUMACKER, Vanessa. Rodeios e Vaquejadas podem ser proibidos no Estado do Rio. Portal ALERJ, 
nov/2017. Disponível em: <http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/41702> 
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No mais, a regulamentação do Rodeio como esporte impôs uma adequação das 

práticas e estabeleceu sanções às condutas de maus-tratos aos bovinos e, somado a isso, 

uma lei específica que dispõe sobre a promoção e a fiscalização quando da realização de 

rodeios. Com isso, conforme dito por XXX: 

As pessoas físicas ou jurídicas que causarem danos aos animais podem responder 
administrativamente (art. 7º, I a III, da Lei nº 10.519/2002) e penalmente (art. 32 da 
Lei n. 9.605/1998), independentemente da responsabilidade civil (art. 225, § 3º, da 
CR/1988).44  

 

4.1 COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO 

 

A partir do exposto, cabe o questionamento: a quem compete a fiscalização de um 

rodeio? Pois bem, esta não se trata de uma pergunta com uma resposta objetiva. A Carta 

Magna, no artigo 225, estabelece que compete ao Poder Público zelar pelo meio ambiente, 

pela fauna, pela flora e pelos animais. 

Contudo, o termo "Poder Público" de que trata a Lei Maior é amplo e não esclarece 

a quem compete a fiscalização. Na Lei nº 10.519/2002, é estabelecido que a realização 

do rodeio deve ser comunicada ao "órgão estadual competente" e, ainda, que cabe a ele a 

aplicação de eventuais sanções.  

Em São Paulo, estado sede dos maiores rodeios do país, no ano de 1998 foi 

publicada a Lei nº 10.064 que instituiu o “Campeonato Estadual de Rodeio e Festa do 

Peão de Boiadeiro”. Sucede que, tal lei trata no artigo 2º:  

Artigo 2º - Para a realização do Campeonato instituído por esta lei, o Poder 
Executivo constituirá Comissão integrada por 6 (seis) membros, dos quais 3 (três) 
serão indicados por entidades ou associações civis, cujas atividades se relacionem à 
proteção de animais. 

Parágrafo único - À Comissão de que trata este artigo incumbe, dentre outras 
atribuições, propor ao órgão competente do Estado o regulamento da competição, 
que deverá conter as condições de escolha do Município-sede, de inscrição dos 
competidores, de constituição da Comissão Julgadora e os critérios para a premiação 
dos competidores.45 

                                                           

44 DIAS, Edna Cardozo. Maus-tratos a animais em rodeio. Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais. Jurídico p. 53 
45 SÃO PAULO (ESTADO). Lei nº 10.064, de 21 de julho de 1998. Institui o “Campeonato Estadual de 
Rodeio e Festa do Peão de Boiadeiro”, a ser realizado anualmente, em Município do Estado. Disponível 
em:< https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1998/lei-10064-21.07.1998.html> 
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No ano seguinte, 1999, foi publicada a Lei Estadual nº 10.359 que dispõe que são 

aplicadas, de maneira geral, aos rodeios as disposições relativas à defesa sanitária animal 

previstas, para o caso de exposições, feiras e leilões de animais. No artigo 10, são 

elencadas as sanções aplicáveis em caso de irregularidade, com base nas fiscalizações 

exercidas pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI, vinculada à 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento.  

Artigo 10 - Independentemente das penalidades previstas em legislações específicas, 
a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura e Abastecimento, com base na 
fiscalização exercida pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI, 
em face do grau da irregularidade constatada, poderá aplicar à entidade promotora 
as seguintes sanções: 

I - advertência por escrito; 

II - suspensão temporária do rodeio; 

III - suspensão definitiva do rodeio. 

 Parágrafo único - Verificada a ocorrência de fatos que possam configurar infração 
penal, a CATI poderá dar ciência ao Ministério Público.46  

Em Minas Gerais, tem o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, autarquia 

vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que segundo 

seu manual, realiza fiscalização "sobre a atuação da empresa promotora de evento e de 

seu responsável técnico, Médico Veterinário que deve permanecer no evento do início ao 

término"47. Há, ainda, a Portaria nº 1.456 de 2014, que traz algumas normas a serem 

seguidas, além de um anexo que se trata de um formulário a ser preenchido por um médico 

veterinário "para fins de fiscalização de maus-tratos animais no evento pecuário". 

Art. 2º - Os quesitos referentes ao bem-estar animal, necessários à realização do 
evento pecuário, deverão ser preenchidos pelo Médico Veterinário Habilitado, 
assinado pelo mesmo e apresentados ao IMA em 2 (dois) dias úteis após o evento 
pecuário.  

Parágrafo único – Os quesitos levarão em conta o disposto no art. 6º, parágrafo único, 
e art. 7º, ambos da Lei Estadual nº 13.605/2000, visando a:  

I – proibir a participação de animais que apresentarem doença, deficiência física ou 
ferimento grave, a critério da fiscalização pecuária do IMA ou do Responsável 
Técnico habilitado pelo IMA;  

                                                           

46 SÃO PAULO (ESTADO). Lei nº 10.359/1999: Aplicam-se aos rodeios, de maneira geral, as disposições 
relativas à defesa sanitária animal previstas, para o caso de exposições, feiras e leilões de animais. 
Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1999/lei-10359-30.08.1999.html> 
47 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA. Gerência de Defesa Sanitária Animal. Manual 
de Realização de Eventos Pecuários. 2010. 
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II - verificar, no momento da chegada dos animais ao local do evento, se houve o 
transporte dos mesmos em veículos apropriados, rampa desembarque que garanta a 
integridade física dos animais e locais de alojamento dos animais adequados para 
espécie animal;  

III - garantir condições que assegurem a proteção e a integridade física dos animais, 
nas etapas de chegada, acomodação, trato, manejo e montaria, nos termos deste ato 
normativo.  

Art. 3º - Os apetrechos técnicos utilizados nas montarias, bem como as características 
do arreamento, não poderão causar injúrias ou ferimentos aos animais e devem 
obedecer às normas estabelecidas pela entidade representativa do rodeio, segundo as 
regras internacionalmente aceitas.48  

Em Goiás, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), por meio do 

Decreto 5.652/2002, fica encarregada de realizar fiscalizações de cunho sanitário.  Por 

exemplo, artigo 82 veda "a participação de equídeo desacobertado de documentos 

zoossanitários e outros exigidos pela Diretoria Técnica e de Inspeção em provas 

equestres, rodeios e cavalhadas"49.  Ainda segundo o portal eletrônico do órgão, compete 

a ele promover o registro e o credenciamento de rodeios no estado. 

No Estado do Mato Grosso, a fiscalização compete ao Instituto de Defesa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT, com fulcro na Lei Estadual nº 

10.486/2016, entre outras coisas, visa garantir o bem-estar animal em eventos 

agropecuários - conforme anexo da lei, "corresponde a qualquer evento sob 

responsabilidade de pessoa física ou jurídica, com finalidade comercial ou não, que reúna 

animais e os mantenha por determinado tempo", tais como rodeios. A referida lei 

encarrega a fiscalização a um médico veterinário. 

Art. 7º O médico veterinário oficial, profissional integrante do quadro de servidores 
do INDEA/MT, encarregado pela defesa sanitária animal, mediante a apresentação 
de identificação funcional, tem livre acesso para inspecionar: 

I - estabelecimento rural; 

II - via de acesso; 

III - meio de transporte de animais; 

                                                           

48 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. Portaria nº 1.456, de 03 de dezembro de 2014. 
Acrescenta a exigência de alvará Municipal para a autorização de eventos pecuários com aglomeração de 
animais, para o cumprimento das normas de segurança e atendimento médico. Disponível em: 
<http://www.ima.mg.gov.br/portarias/doc_details/1960-portaria-no-1456-de-03-de-dezembro-de-2014> 
49 GOIÁS. Decreto nº 5.652, de 06 de stembro de 2002. Aprova o Regulamento da Lei no 13.998, de 13 
de dezembro de 2001, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal do Estado de Goiás. Disponível em: < 
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=1398> 
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IV - estabelecimento que abate e/ou processa produto, subproduto e resíduo de 
origem animal; 

V - ponto de maior risco epidemiológico; 

VI - recinto para realização de evento agropecuário; 

VII - estabelecimento comercial e/ou industrial de produto de uso veterinário ou 
insumo pecuário; 

VIII - outras áreas físicas envolvidas com o setor pecuário.  

Parágrafo único. É facultado ao quadro de médico veterinário oficial vinculado ao 
INDEA/MT solicitar apoio ao Ministério Público e força policial para o exercício 
pleno de suas funções, sempre que julgar necessário.50  

Depois dos exemplos dados, citando órgãos e leis estaduais de alguns dos 

principais estados que realizam esses eventos, confirma-se o que já foi dito: O 

ordenamento jurídico nacional dispõe de normas que visam a fiscalização, de modo a 

evitar atos que possam ser prejudiciais aos animais. 

Cumpre ressaltar que, além das fiscalizações de natureza pública, a Confederação 

Nacional de Rodeio – CNAR, em 2011, começou a aplicar o chamado Selo Verde – 

Rodeio Legal, com a campanha "O seu rodeio dentro da lei". A certificação e a 

fiscalização do CNAR têm como base a legislação sobre rodeios e seus regulamentos, 

como o Código de Conduta do Rodeio. O objetivo é impedir que sejam praticados abusos 

contra animais, além de promover a responsabilidade socioambiental nos eventos.  

 

4.2 A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Diante do que foi mostrado no item anterior, nota-se que o Ministério Público é 

um personagem importante no que tange a fiscalização dos rodeios. Além das leis 

estaduais que tratam de sua atuação, a Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) 

coloca o MP como um protetor dos animais ao colocá-lo como um dos legitimados a 

propor a ação, que pode ter como objeto a defesa do meio ambiente. Combinando 

princípios e dispositivos constitucionais, afirma-se que o MP tem o papel de promover o 

inquérito civil, propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados aos 

                                                           

50 MATO GROSSO. Lei nº 10.486, de 29 de dezembro de 2016. Dispõe sobre a defesa sanitária animal 
no Estado de Mato Grosso e dá outras providências. Disponível em: 
<http://app1.sefaz.mt.gov.br/0325677500623408/7C7B6A9347C50F55032569140065EBBF/3247DF52F
A9E85AF842580A000580139> 
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animais, além de ter a função de intervir nas causas que dizem respeito ao interesse 

público, como por exemplo, a fauna.  

É possível citar, ainda, o Decreto nº 24.645 de 1934. Este dispositivo determina 

no seu artigo 2º, parágrafo 3º que os animais serão assistidos em juízo pelos representantes 

do Ministério Público, o qual atuará como seu representante legal. Contudo, este Decreto 

foi revogado pelo Decreto Federal nº 11 de 1991. 

Há, porém, quem discorde de tal revogação por entender que o Decreto nº 

24.645/34 foi criado em período de excepcionalidade política, tendo, assim, caráter de 

lei, não sendo passível de revogação por decreto. Dentre os que compartilham de tal 

pensamento, podemos citar a autora Edna Cardozo Dias: 

Em 10 de julho de 1934, por inspiração do então Ministro da Agricultura, Juarez Távora, o 

presidente Getúlio Vargas, chefe do Governo Provisório, promulgou o Decreto Federal 

24.635, estabelecendo medidas de Proteção aos animais, que tem força de lei, uma vez que o 

Governo Central avocou a si a atividade legiferante. Em 3 de outubro de 1941 foi baixado o 

decreto-lei 3.688, Lei das Contravenções Penais, que em seu artigo 64, proíbe a crueldade 

contra os animais. O primeiro pertine a maus tratos, enquanto o segundo à crueldade. Em 18 

de janeiro de 1991, o então chefe do Executivo editou o Decreto n.º 11, revogando inúmeros 

decretos em vigor, inclusive o Decreto 24.645/34. Em 6 de setembro do mesmo ano, 

verificada a necessidade de se ressuscitar muitos dos decretos revogados, nova lista dos 

Decretos revogados foi publicada do Diário Oficial, quando se excluiu da lista a norma de 

proteção aos animais. Corroborando tal medida , em 19 de fevereiro de 1993, o Decreto 761 

revogou textualmente o Decreto 11, pondo termo à polêmica em torno do assunto do Decreto 

24.645/34. Laerte Fernando Levai, Promotor de Justiça de São José dos Campos- SP diz que 

houve o fenômeno da repristinação acerca do diploma legal de 1934, que não foi revogado51. 

Cabe fazer menção ao posicionamento do Promotor do Meio Ambiente, Lúcio 

Cândido de Oliveira Júnior, da cidade de Rio Verde – GO, entrevista dada a Angélica 

Nunes Lopes Cruvinel em maio de 2010. Para o Promotor, o rodeio hoje é uma empresa 

que envolve milhões de reais dentro e fora das arenas e em sua visão, os animais são bens 

dessa empresa e, assim como qualquer bom empresário, cabe a ele zelar pelos seus bens. 

                                                           
51 DIAS, Edna.Cardozo. Crimes Ambientais. Belo Horizonte: Editora Littera Maciel Ltda, 1999. p. 155. 
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Afirma, ainda: "não vejo a aplicação do sedém nos dias atuais como era aplicado 

antigamente, são animais bem tratados, com alimentação adequada"52. 

 

4.3 A IMPORTÂNCIA DA FISCALIZAÇÃO PARA O MANUTENÇÃO DA 

ATIVIDADE NO PAÍS 

A regulamentação dos rodeios foi apresentada como algo benéfico, pois ela traria 

consigo regras mais rígidas a serem seguidas, abrindo espaço para fiscalizações. Ou seja, 

a oficialização trouxe um padrão para o uso de equipamentos e medidas sancionatórias, e 

garantiu a realização de eventos mais ordenados.  

No mais, as leis que disciplinam o rodeio, tem o teor muito claro e permitem que 

o poder público, no seu poder de polícia, de fiscalização, contribua para a melhoria desse 

tratamento. Ou seja, além de regras claras sobre a promoção dos rodeios, o ordenamento 

jurídico pátrio disciplinou também sobre a fiscalização. Desse modo, podem ser evitados 

quaisquer tipos de maus-tratos para com os animais participantes dos rodeios. 

Conforme visto, o judiciário segue essa linha de pensamento. Em diversos 

julgados destaca-se a importância da fiscalização para o efetivo cumprimento das normas 

para que assim, consequentemente, seja garantido que os animais envolvidos não venham 

a sofrer qualquer tipo de maus tratos.  

A atividade foi, portanto, submetida à regulamentação de modo suficiente a evitar 

práticas cruéis, sem que a própria prática fosse descaracterizada. À vista disso, desde que 

todas as normas estabelecidas palas leis sejam cumpridas, não há de se falar em proibição. 

A montaria em touros, bem como as provas de três tambores e team penning, são 

atividades legais, considerados como esporte e que trazem benefícios sociais, econômicos 

e culturais às regiões onde ocorrem. 

Ademias, somado a esse discurso social e cultural, relacionado ao apelo popular 

em razão de suas raízes rurais, temos a questão econômica abordada, que é de suma 

                                                           

52 CRUVINEL, Angélica Nunes Lopes. Direitos dos animais e a ausência de maus-tratos em touros de 
rodeios. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2584, 29 jul. 2010. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/17068>. Acesso em: 31 out. 2017. 
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importância ao se considerar a geração milhares de empregos diretos e indiretos e, a 

enorme movimentação financeira gerada pelos eventos. A título de exemplo, segundo a 

organização do Jaguariúna Rodeo Festival, no ano de 2015, o evento movimentou cerca 

de R$ 20 milhões (vinte milhões de reais) na economia local.53 

Ainda, para ilustrar a importância do rodeio na vida dos envolvidos com esse 

"mundo", cabe registra o depoimento de Adriano Moraes, brasileiro tricampeão mundial 

em montaria em touros, atualmente diretor da PBR no Brasil, já mencionado neste 

trabalho, na série Fearless:  

No Brasil não há educação para todo mundo e as nossas únicas chances eram o 
futebol, eu era um péssimo jogador de futebol, e a minha segunda chance de escapar 
da pobreza era montar em touros. Eu montei profissionalmente por 20 anos e ganhei 
três títulos mundiais.54 

Em vista do que foi dito, a regulamentação e a fiscalização se mostram como 

fundamentais para a manutenção da atividade no Brasil de maneira organizada e para a 

prevenção de que atos cruéis eventualmente ocorram contra os bovinos e equinos. 

Permitindo, consequentemente, a manutenção de todo um mercado - milionário, diga-se 

de passagem - por trás da realização dos eventos nos quais as provas de rodeio são 

promovidas.  

  

                                                           

53 Rodeio deve movimentar até R$ 20 milhões na economia de Jagariúna. Portal de notícias G1, 2015. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/rodeio-de-
jaguariuna/2015/noticia/2015/09/rodeio-deve-movimentar-ate-r-20-milhoes-na-economia-de-
jaguariuna.html> 
54 FEARLESS – 8 Segundos para a Glória. Primeira temporada. Série original Netflix, 2016. 
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CONCLUSÃO  
 

Ante o exposto, resta claro que as questões debatidas não podem tratadas apenas 

a partir de raciocínios jurídicos. Ou seja, exigem a consideração de aspectos fáticos das 

atividades. Faz-se mister ressaltar que, conforme dito, é necessário se despir de 

preconceitos para que se entenda esse mundo que envolve os rodeios.  

Assim sendo, para uma melhor compreensão, foi apresentada uma análise 

histórica dos rodeios no Brasil, passando por sua origem na América do Norte, além de 

uma breve síntese de como os animais eram e são vistos a partir de uma visão filosófica.   

Demonstrou-se que a década de 1990 foi marcada por um “boom” dos grandes 

eventos de rodeio, o que culminou em um processo de regulamentação da atividade. 

Processo este, marcado não só por fortes campanhas a seu favor, como também, por 

campanhas contrárias. Como resultado, o rodeio foi reconhecido como esporte por lei 

federal em 2001 e no ano seguinte teve outra lei dispondo sobre a temática, dessa vez 

tratando da promoção e da fiscalização da defesa sanitária animal quando da realização 

de rodeio. 

Essa regulamentação, tida como algo positivo, veio garantir condições mínimas 

aos peões, agora considerados atletas, e dispor sobre o tratamento que se deve dar aos 

animais, bem como tratar das fiscalizações a que devem ser sujeitos os eventos. Ponto, 

este, de suma importância. 

Para demonstrar a conformidade com a Constituição pátria e as legislações 

infraconstitucionais, foi feita uma diferenciação de cada modalidade do chamado rodeio 

completo e suas regras segundo as entidades promotoras de tais provas. De tal forma, 

restou claro que, desde que obedecidas as normas, com exceção às provas de laço e às 

montarias em cavalo, não cabem afirmações acerca da inconstitucionalidade dessas 

atividades.  

Assim, diante da problemática apresentada a partir de atos cruéis que 

eventualmente possam vir a ocorrer em relação aos animais, cabe refutar com o 

argumento de que nosso ordenamento jurídico dispõe de normas que visam coibir 

quaisquer excessos e atos cruéis. Ao passo que, não cabe ao Judiciário concluir pela 

crueldade e decidir, assim, por proibições dos rodeios em virtude de atos já considerados 
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crimes pela legislação brasileira e passíveis de fiscalização pelo Estado e pelo Ministério 

Público. Nessa lógica, conforme demonstrado, segue a maioria dos julgados nos 

Tribunais pelo país. 

No mais, cabe fazer referência ao que foi dito pelo promotor de justiça Marcus 

Leal durante a audiência pública na ALERJ. Para ele, “temos que avançar na medicina 

veterinária e na ciência jurídica para que se chegue a uma segurança legal para saber se é 

possível ou não essa prática, e em que condições ela deverá ser realizada"55. 

Portanto, como ilustrado ao longo do texto, não só a regulamentação, mas, 

principalmente, a fiscalização podem ser considerados os pilares para garantir que os 

Rodeios aconteçam no país de maneira organizada e sem que sejam praticados quaisquer 

atos de cunho cruel contra os animais participantes. Assim, pode ser mantido, como dito, 

a continuidade do mercado que está por trás da realização dos eventos nos quais as provas 

de rodeio são promovidas. 

 

 

 

 

 

  

                                                           

55 SCHUMACKER, Vanessa. Rodeios e Vaquejadas podem ser proibidos no Estado do Rio. Portal ALERJ, 
nov/2017. Disponível em: <http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/41702> 
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