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RESUMO 

 

 

O objetivo do presente estudo monográfico é explorar o tema do conflito aparente de normas 

e princípios fundamentais sob a perspectiva da teoria de Robert Alexy. De um lado, encontra-

se o direito a livre manifestação cultural dos cidadãos previstos nos artigos 215 e 216 da 

Constituição Federal. Do outro lado, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado com enfoque a proteção da fauna, previsto no artigo 225 da Constituição Federal e 

diversas leis vigentes que tutelam a proteção dos animais. Será apresentado de modo 

detalhado quatro práticas culturais que são: Farra do Boi; Rinha de Galo; Rodeio e Vaquejada. 

Será apontado quais as características culturais dessas manifestações que acabam por gera o 

conflito com o direito ao meio ambiente equilibrado. Também serão abarcados alguns 

posicionamentos e decisões dos tribunais brasileiros acerca do conflito aparente de normas 

fundamentais, demonstrando assim, que alguns julgadores se utilizam da teoria Alexyniana 

como fundamentação para decidirem as demandas judiciais, solucionando as mais variadas 

colisões de direitos fundamentais que insurgem no judiciário brasileiro.  

 

 

Palavras-chave: Direito à Cultura. Direito ao Meio ambiente. Maus-tratos aos Animais. 

Conflito Aparente de Normas Constitucionais. Robert Alexy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this monographic study is to explore the issue of apparent conflict of 

fundamental norms and principles from a perspective of Robert Alexy's theory. On the one 

hand, there is the right to free cultural expression of the citizens provided from articles 215 

and 216 of the Federal Constitution. The other side, the fundamental right to the environment 

ecologically balanced with the focus of protection, provided for in article 225 of the Federal 

Constitution and several current laws that directed to the protection of animals. This study 

will present in detail four cultural practices: Farra do Boi; Rinha de Galo; Rodeo and 

Vaquejada. It will be pointed out which cultural characteristics of these manifestations that 

end up generating conflict with the right to the balanced environment. Besides that, will be 

presented some positions and decisions of the Brazilian Courts about the apparent conflict of 

fundamental norms, demonstrating that some judges use the Alexynian theory as a foundation 

to decide judicial demands, solving as more diverse collisions of fundamental rights that 

insure in the Brazilian judiciary. 

  

Keywords: Right to Culture. Right to the Environment. Animal abuse. Apparent Conflict of 

Constitutional Norms. Robert Alexy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar alguns casos de colisão de direitos 

fundamentais constitucionalmente previstos à luz das teorias de Robert Alexy dentro dos 

tribunais brasileiro. Dar-se-á enfoque a dois direitos fundamentais que, em tal caso, estão em 

conflito: o direito à manifestação cultural e o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, inclinado à proteção da fauna.  

 Será verificado o caráter principiológico desses dois direitos fundamentais para que 

assim seja demonstrado através da recorrente utilização nos tribunais brasileiro que a 

ponderação de princípios apresentada por Robert Alexy é a forma mais apta a solucionar 

conflitos acidentais entre princípios, que ocorrerá com o exame da sua importância no caso 

concreto, os seus valores envolvidos e qual o nível de afetação de um princípio com o 

emprego do outro.  

 A relevância do tema decorre da repercussão gerada em todo o país após a declaração 

de inconstitucionalidade da Lei Estadual do Ceará pelo STF que tentava regulamentar a 

Vaquejada, com fundamento de que existe inequivocamente a submissão dos animais à 

crueldade, gerando reflexos diretos e indiretos em diversas outras manifestações culturais do 

país, causando assim, danos culturais e até mesmo econômicos, tendo em vista a 

movimentação econômica gerada por essas manifestações culturais. 

Com base nessas considerações, o presente trabalho analisará a evolução histórica das 

Leis brasileiras que demonstraram e ainda demonstram a responsabilidade jurídica do Estado 

em relação aos animais. Trouxe também as legislações estaduais do Estado do Rio de Janeiro 

acerca dos direitos dos animais e a sua atuação e preocupação com o meio ambiente.  

Em seguida, no segundo capítulo, será a abordada a importância do exercício do 

direito à cultura para a formação social do ser humano, os aspectos conceituais e 

classificatórios dos infindáveis Patrimônios Culturais materiais e imateriais que integram a 

identidade cultural brasileira.  

Analisar-se-ão brevemente, ainda no mesmo capítulo, as riquíssimas e diversas 

manifestações culturais existentes em que o praticante se utiliza dos animais, o que acaba 

sendo a grande causa que submete os animais à crueldade, buscando verificar até onde vai a 

prática das manifestações culturais em detrimento da não submissão dos animais à crueldade. 
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De forma delimitada, esse estudo ocorrerá mais especificamente sob a perspectiva de quatro 

manifestações culturais que são: a Farra do Boi; a Rinha de Galo; a Vaquejada e o Rodeio. 

No terceiro e último capítulo, apresentar-se-ão soluções dos conflitos aparentes de 

normas fundamentais que são utilizadas pelo filósofo do Direito Robert Alexy. Por esta razão, 

faz-se necessário compreender o conceito de normas de direitos fundamentais desenvolvidos 

pelo autor, a diferença entre regras e princípios, o princípio utilizado e o método que 

soluciona a colisão entre direitos fundamentais.  

Para finalizar, serão expostos alguns julgados dos Tribunais brasileiros em que o 

julgador aplica diretamente os preceitos utilizados por Alexy, demonstrando assim uma 

efetividade da sua teoria para solucionar o conflito entre normas fundamentais dentro do 

ordenamento pátrio brasileiro. 

Quanto à metodologia utilizada para elaboração deste trabalho, foram realizadas 

pesquisas do tipo bibliográficas onde foram analisados livros, revistas, artigos, publicações 

pertinentes ao tema. Ademais, foram efetuadas também pesquisas documentais, através de 

leis, normas, pareceres, jurisprudências dos tribunais, dentre outros, que versam sobre o tema.  
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1. DIREITO AO MEIO AMBIENTE E A PROTEÇÃO DO ANIMAL NA 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
 

 

 Segundo Marilena Chauí, etimologicamente o termo “ambiente” vem do latim ambire, 

que significa “ir à volta, tudo que vai à volta de”1. Portanto, a expressão “meio ambiente” está 

estreitamente ligada a algo periférico, isto é, algo que está em torno ou ao redor de um centro. 

 De acordo com Lima e Silva et al., o verbete “meio ambiente” é conceituado como: 

“[...] O conjunto de condições, leis, influências e infraestrutura de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”2. Tal definição é 

decorrente da legislação brasileira sobre o tema, especificamente da Lei nº 6.938/1981. 

 De maneira mais simplificada pode-se dizer que meio ambiente é tudo aquilo que nos 

cerca e engloba distintos elementos da natureza, tais como a fauna, a flora, o ar, a água e ainda 

os próprios seres humanos3. Percebe-se, portanto, que o conceito de meio ambiente é global e 

envolve a totalidade das relações de equilíbrio entre diversos elementos, exercendo a fauna 

(animais) um importante papel ecológico dentro do ecossistema em que está inserido. 

 Em relação ao conceito jurídico de meio ambiente, Milaré4 destaca duas perspectivas 

principais: uma estrita e outra ampla. Assim, estritamente, por meio ambiente entende-se o 

patrimônio natural e as relações entre os seres vivos. Já em uma acepção mais ampla do 

termo, que ultrapassa os limites encontrados na ecologia, o meio ambiente diz respeito a toda 

a natureza original (natural) e artificial, abarcando ainda os bens culturais correlatos. 

 O legislador constituinte de 1988 não se esqueceu da importância da preservação do 

meio ambiente na edição da Lei Maior, prevendo, no seu artigo 225, caput, a imposição ao 

Poder Público e a toda a coletividade do dever de cuidar e preservar o meio ambiente, 

buscando a garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos. 

 Essa previsão constitucional merece destaque, uma vez que inovou ao introduzir em 

apenas um artigo, diversos princípios e, posteriormente, diversas leis ambientais que regem o 

direito ambiental, transformando o direito ao meio ambiente em um direito fundamental de 

                                                           
1  CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. São Paulo: Cortez, 2002, 

p. 118. 
2  LIMA E SILVA, Pedro Paulo de, et. al. Dicionário brasileiro de ciências ambientais. Rio de Janeiro: Thex 

Editora, 2002. p. 155. 
3  SILVA JÚNIOR, César da; SASSON, Sezar. Biologia. São Paulo: Atual, 2008, p. 76. 
4  MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 2a Ed. São Paulo: RT, 2001, p. 64. 
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todos e caracterizando um dever de preservação e cuidados ambientais, não só ao Poder 

Público como também a toda sociedade5. 

 A preocupação com os efeitos deletérios da ação do homem na natureza, 

especificamente na convivência do ser humano com o animal silvestre e também o 

domesticado, fez com o legislador brasileiro desse uma maior atenção ao tema, buscando 

construir, ao longo do tempo, uma base legislativa capaz de assegurar a proteção do animal 

frente aos maus tratos e crueldades praticadas pelo homem através da criação de alguns 

diplomas legais. Em momento oportuno, ainda dentro deste capítulo, será discutido esse dever 

de tutela do Estado sobre os animais. 

 

 

1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 

 

 

 O ordenamento jurídico que rege a proteção do animal e que visava inibir os maus 

tratos passou por um processo evolutivo no decorrer das décadas. Passa-se, então, a uma 

apresentação de leis consideradas importantes para a tutela dos animais, observando sua 

ordem cronológica.  

 Acredita-se, a partir da pesquisa realizada, que a proteção do animal no Brasil 

provavelmente tem um marco legislativo no ano de 1886, com previsão no Código de Postura 

do Município de São Paulo, que trazia no seu artigo 220 o impedimento dos carroceiros em 

castigar seus animais com práticas severas e desregradas, podendo sofrer sanções de multa6. 

 No âmbito federal, há de se destacar que o primeiro instrumento legal prevendo a 

proteção dos animais foi elaborado no ano de 1924, o Decreto de nº 16.5907, que possuía o 

escopo de proibir as corridas de touros, garraios e novilhos, bem como as brigas de canários e 

galos, entre outros divertimentos que, de alguma maneira, pudessem ocasionar qualquer tipo 

de maus tratos e sofrimento aos animais. 

                                                           
5MELO, Noerci da Silva. Os limites imanentes ao conceito de meio ambiente como bem de uso comum do 

povo. 2007. 98 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2007, p. 08. 

Disponível em: <http://livros01.livrosgratis.com.br/cp067927.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2017. 
6 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DOS ANIMAIS. Portal Nosso Mundo. 

Disponível em: <http://www.portalnossomundo.com/site/direito/a-legislacao-brasileira-em-relacao-aos-direitos-

dos-animais.html>. Acesso em: 10 abr. 2017. 
7 ALMEIDA, Jeovaldo da Silva. Proteção aos animais. Âmbito Jurídico. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13011>. Acesso em: 10 abr. 2017. 

http://www.portalnossomundo.com/site/direito/a-legislacao-brasileira-em-relacao-aos-direitos-dos-animais.html
http://www.portalnossomundo.com/site/direito/a-legislacao-brasileira-em-relacao-aos-direitos-dos-animais.html
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 O Decreto n° 24.645/19348, que se encontra revogado desde o governo de Getúlio 

Vargas, já estabelecia medidas de proteção ao animal, trazendo no seu artigo 2º as sanções a 

serem impostas a quem descumprisse o referido Decreto-Lei. Ademais, em seu artigo 3º 

previa um extenso rol de práticas consideradas como maus tratos aos animais.  

 Outro Diploma que regulou os maus tratos, dessa vez no âmbito penal, foi a Lei de 

Contravenções Penais9. De maneira inexpressiva, previa uma sanção que não gerava uma 

punição proporcional à gravidade da conduta de crueldade disferida ao animal pelo agressor. 

Tal punição poderia, até mesmo, ser convertida em multa por conta da pequena pena atribuída 

no tipo penal. 

 O Decreto-Lei de Contravenções Penais de nº 3688/1941, em seu artigo 64, apresenta 

a previsão da penalidade àquele que cometer os maus tratos aos animais, vejamos: 

 

Art. 64. Tratar animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho excessivo: 

Pena – prisão simples, de dez dias a um mês, ou multa, de cem a quinhentos mil 

réis.10 
 

 Como é perceptível, os maus tratos aos animais frente ao Decreto-Lei representavam 

apenas uma contravenção penal, o que configuraria, partindo de um ponto de vista pessoal, 

uma insuficiência legal frente ao cometimento de práticas cruéis aos animais, seres sencientes, 

que sentem dores, emoções, possuem sentimentos e capacidade de sofrer, até mesmo, 

psicologicamente. 

 Porém, com o advento da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98)11, esse cenário 

sofreu algumas mudanças. A pena passou a ser mais severa, deixando de ser uma 

contravenção penal para se tornar um crime ambiental, com previsão de aumento de pena nos 

casos em que resulta em morte do animal, não sendo ainda uma pena satisfatória para punir o 

criminoso. 

                                                           
8BRASIL. Decreto nº 24.645, de 10 de julho de 1934. Estabelece medidas de proteção aos animais. Disponível 

em: <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=39567>. Acesso em: 04 mar. 2017. 
9BRASIL. Decreto-Lei nº 3.688, de outubro de 1941. Lei das Contravenções Penais. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3688.htm>. Acesso em: 10 abr. 2017. 
10BRASIL. Decreto-Lei nº 3.688, de outubro de 1941. Lei das Contravenções Penais. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3688.htm>. Acesso em: 10 abr. 2017. 
11BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>. Acesso em: 04 mar. 2017. 
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 Neste passo, o Presidente Jânio Quadros editou o Decreto 50.62012, no dia 18 de maio 

de 1961, demonstrando todo o seu descontentamento com as brigas de galos que aconteciam 

de modo corriqueiro e externando o seu perfil conservador e autoritário com a proibição da 

briga de galo em todo o território brasileiro. A título de curiosidade, o Presidente chegou a 

enviar ameaças de intervenção federal para o Estado do Rio de Janeiro por conta do 

descumprimento do Decreto editado.13 

 Com um papel importante na legislação ambiental brasileira, fez publicar a Lei nº 

6.93814, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.27415, que instituiu a 

Política Nacional do Meio Ambiente. O referido instrumento legal tem como objetivo 

precípuo o de obter uma harmonização entre o desenvolvimento econômico-social do Brasil 

com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.16 

 Antes da promulgação desta Política Ambiental no Brasil, apenas alguns recursos 

naturais possuíam previsão legal de maneira específica. As florestas, as águas e a fauna eram 

objetos de legislação intrínseca. Atualmente, com o advento da Política Nacional do Meio 

Ambiente, o meio ambiente deixa de ser tratado legalmente de forma restrita e passa a ser 

utilizado de modo inteligente em sua universalidade, sendo os recursos ambientais vistos de 

forma mais ampla, o que assegura uma proteção mais eficaz dos animais que estão inseridos 

nos ecossistemas. 

 Ocorre uma mudança na forma de pensar o direito ambiental e de enxergar o meio 

ambiente, transmudando o direito ambiental para uma nova fase. Houve uma fuga da ideia 

antropocêntrica e consumista, partindo para um entendimento que visa proteger cada vez mais 

todas as formas de vida existentes no planeta (ecocentrismo).17 

 Sobre a Lei de Politica Nacional de Meio Ambiente, cumpre referir o posicionamento 

do seguinte autor Herman Benjamim: 

                                                           
12BRASIL. Decreto nº 50.620, de 18 de maio de 1961. Proíbe o funcionamento das rinhas de "briga de galos" e 

dá outras providências. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50620-

18-maio-1961-390463-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 10 abr. 2017. 
13LIMA, Nathasha Correa. Jânio Quadros quis ‘varrer’ do país brigas de galo, corridas de cavalo e biquínis. O 

Globo. Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/janio-quadros-quis-varrer-do-pais-brigas-

de-galo-corridas-de-cavalo-biquinis-19326640#ixzz4kMQRXFpk>. Acesso em: 10 abr. 2017. 
14BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins 

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

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
15BRASIL. Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990. Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas e 

Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d99274.htm>. Acesso em: 10 abr. 2017. 
16FONTENELLE, Miriam. Temas de Direito Ambiental. Coleção José do Patrocínio v.6. Campos dos 

Goytacazes: Ed. Faculdade de Direito de Campos, 2006, p. 14. 
17RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito ambiental esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 61. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50620-18-maio-1961-390463-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50620-18-maio-1961-390463-publicacaooriginal-1-pe.html
http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/janio-quadros-quis-varrer-do-pais-brigas-de-galo-corridas-de-cavalo-biquinis-19326640#ixzz4kMQRXFpk
http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/janio-quadros-quis-varrer-do-pais-brigas-de-galo-corridas-de-cavalo-biquinis-19326640#ixzz4kMQRXFpk


14 

 

 

Finalmente, indicando uma (re)orientação radical da rumo, aparece a Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente(1981), dando início a fase holística, onde o meio 

ambiente passa a ser protegido de uma maneira integral, vale dizer, como sistema 

ecológico integrado (resguardam-se as partes a partir do todo), com autonomia 

valorativa (é, em si mesmo bem jurídico) e com garantias de implementação (= 

facilitação do acesso à justiça). Só com o a Lei n 6.938/81, portanto é que 

verdadeiramente começa a proteção ambiental como tal no Brasil, indo o legislador 

além da tutela dispersa, que caracterizava o modelo fragmentário até então vigente 

(assegura-se o todo a partir das partes).18 
 

 A partir da Constituição Federal de 1988, o tema meio ambiente passou a ser tratado 

constitucionalmente, merecendo um capítulo inteiro versando sobre a preservação ambiental, 

estabelecendo princípios fundamentais e assegurando o direito a um ambiente equilibrado a 

todos. 

 A Carta Magna ficou reconhecida como a “Constituição Verde”, pelo fato de ser a 

única a prever a proteção do meio ambiente de forma tão direta e por se preocupar com o 

desenvolvimento socioeconômico de forma sustentável, garantindo um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para as futuras gerações. 

 A Lei Maior trouxe no seu corpo, dentro do Título VIII (Da ordem social), o Capítulo 

VI (Do meio ambiente), no artigo 225, uma tutela ambiental abrangente, tornando o meio 

ambiente sadio um direito fundamental indisponível de todos os cidadãos (uso comum do 

povo), assim como um dever de preservação não só do Estado, mas também de toda a 

sociedade.19 

 Quanto à proteção dos animais (fauna) vítimas de crueldade, a Constituição Federal do 

Brasil disciplina, em seu artigo 225, §1º, VII, in verbis:  

 

VII - Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade.20 
 

 Fica de fácil a constatação no texto constitucional a proteção dos animais silvestres ou 

domesticados, sendo os requisitos de proteções previstos em legislações infraconstitucionais, 

                                                           
18 BENJAMIM, Herman. Introdução ao Direito Ambiental Brasileiro, in; Manual Prático da Procuradoria do 

Meio Ambiente, Ministério Público do Estado de São Paulo, 2ª ed., 1999. apud OLIVEIRA, Antonio Inage de 

Assis. Introdução a Legislação Ambiental Brasileira e Licenciamento Ambiental. Ed. LUMEN JURIS, 2005, 

p. 47. 
19MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 4a Ed. São Paulo: RT, 2005, p. 

184. 
20BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 03 abr. 2017. 
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garantindo o respeito e integridade física aos animais, seres que dependem precipuamente das 

ações humanas para a sua manutenção no planeta.21 

 No entanto, considera-se como inovadora em termos de proteção a Lei Federal 

9.605/199822, também chamada de Lei dos Crimes Ambientais, que trouxe dentro do seu 

corpo o Capítulo V (Dos crimes contra o meio ambiente) a previsão dos crimes contra a fauna 

nos artigos 29 a 37. Vale destacar ainda o artigo 32, que tipifica penalmente os maus-tratos 

exercidos contra animais. 

 A referida lei será discutida de forma mais detalhada no tópico 1.3, haja vista a sua 

importância dentro do ordenamento jurídico que trata dos maus tratos aos animais no âmbito 

das sanções penais e administrativas. 

 A Lei nº 10.519/200223 regulamenta a prática do Rodeio, dispondo que as 

organizações dos eventos passam a ter mais obrigações com o objetivo de resguardar tanto a 

integridade física dos animais (defesa sanitária) que participam do evento quanto a do peão. 

 Diversas obrigatoriedades foram impostas, onerando ainda mais a prática do esporte. 

Uma dessas obrigações foi a comunicação prévia de trinta dias ao órgão estadual competente 

da realização do evento com a apresentação do plano ambiental, seguido da indicação do 

médico veterinário responsável.24 

 Após discorrer acerca das principais leis que tratam dos impedimentos dos maus tratos 

aos animais, não menos importante, para fechar, vale tecer alguns comentários sobre o tema 

da vivissecção e sua legislação aplicada. 

 Vivissecção refere-se a métodos como dissecação e operações similares utilizadas em 

animais com fins científicos e educacionais, geralmente utilizados por universidades voltadas 

para o ramo da ciência biológica, onde desenvolvem medicamentos e métodos científicos de 

aprendizado que visam o desenvolvimento científico. São utilizados diversos tipos de 

animais. Vale diferenciar da dissecação, que seria a “separação, com instrumentos cirúrgicos, 

de partes do corpo ou órgãos de animais mortos para estudo de sua anatomia”25. 

                                                           
21 MILARÉ, Edis. op. cit., p. 202-203. 
22BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>. Acesso em: 04 mar. 2017. 
23BRASIL. 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>. Acesso em: 06 mar.2017. 
24FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 282. 
25 SANTOS, Antônio Silveira R. dos. Maus-tratos e crueldade contra animais: aspectos jurídicos. Editora 

Evolução, 2011, p. 23. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10519.htm
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 Esse assunto é alvo de diversas discussões e debates por conta dos conflitos existentes 

entre aqueles que defendem a prática e os que são contra. Os que defendem a sua revogação 

apontam uma conduta configurada como maus tratos aos animais, o que seria prejudicial para 

o meio ambiente equilibrado, afrontando o que é previsto na Constituição Federal em seu 

artigo 225, § 1º, VII, e na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), em seu artigo 32, 

que diz que só será aceitável a prática da vivissecção caso não tenha outro método que possa 

substitui-lo. Argumentam também no sentido de que já existem métodos alternativos capazes 

de substituir a vivissecção.26 

 A dolorosa e cruel prática da vivissecção é elucidada por Dias:  

 

A realização de experiência dolorosa em animal vivo é denominada vivissecção, que 

consiste no uso de seres vivos, principalmente animais, para o estudo dos processos 

da vida e de doenças, e todo o tipo de manipulação sofrida pelos seres vivos em 

diversos tipos de testes e experimentos. Algumas práticas são: Draize Eye Irritancy 

Test (shampoos, pesticidas, herbicidas, produtos de limpeza e da indústria química 

são testados em olhos de coelhos conscientes); Testes de toxidade alcoólica e tabaco 

(os animais são forçados a inalar fumaça e se embriagar para, depois serem 

dissecados); Experimentos na área da psicologia (visando estudo comportamental, 

muitos animais são privados da proteção materna e social e utilizados na inflicção de 

dor, para observação do medo; choques elétricos, privação de alimento e água, 

indução ao estresse); pesquisas dentárias; testes de colisão; dissecação; práticas 

médico-cirúrgicas.27 
 

 No Brasil, a prática da vivissecção é legalizada com sua primeira previsão legal 

através da Lei nº 6.638/1979, já revogada pela atual Lei de nº 11.794/2008, em vigor, que 

regulamenta o artigo 225, §1º, VII, da Constituição Federal. 

 A Lei nº 11.794/2008 inovou em alguns aspectos quanto ao que previa o antigo 

Diploma, já revogado, evitando controvérsias e interpretações que poderiam gerar os maus 

tratos aos animais. Criou o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA), que tem por objetivo o cuidado com a aplicabilidade da legislação visando a 

garantia dos direitos humanitários dos animais, entre outros atos essenciais para a proteção 

animal nos casos de experimentação científica.28 

 Portanto, cumpre destacar, ainda que de maneira breve, as principais legislações que 

abordam a relação do homem com o animal, bem como a utilização deste por aquele, 

                                                           
26 LACERDA, Gabriela Farias. Vivissecção: crueldade ou ciência necessária? Uma análise jurídica sobre o 

uso de animais para práticas experimentais e didáticas. P. 5-6. Disponível em: 

<file:///C:/Users/a/Documents/DIR-Gabriela%20Lacerda%20VIVISEC%C3%87%C3%83O.pdf>. 

Acesso em: 10 jun. 2017. 
27 DIAS, Edna Cardozo. A tutela jurídica dos animais. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000, p. 163. 
28 LACERDA, Gabriela Farias. op. cit., p. 5-6. 

file:///F:/Ully/DIR-Gabriela%20Lacerda%20VIVISECÇÃO.pdf
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situações que configuram maus tratos praticados pelo homem e suas penalidades em diversos 

âmbitos do Direito. 

 Nesse sentido, percebe-se que o Brasil possui um arcabouço de normas que visam a 

proteção do animal o que, de certa maneira, demonstra relativamente que os maus tratos aos 

animais não se justificam por falta de amparo legal.  

 

 

1.2 A TUTELA DO ESTADO SOBRE O ANIMAL E A SUA RESPONSABILIDADE 

JURÍDICA 

 

 

 O conceito legal do termo “meio ambiente” dentro do ordenamento jurídico brasileiro 

se consolidou a partir da criação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei de nº 

6.938/81, que dispõe no seu artigo 3º, inciso I, o seguinte: é meio ambiente “o conjunto de 

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

abriga e rege a vida em todas as suas formas”29. Integra o meio ambiente natural a atmosfera, 

a água, a flora, o solo, a fauna, entre outros elementos. 

 Dentro do conceito de meio ambiente dito no parágrafo acima, o trecho “que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas” nos mostra que os animais fazem parte do meio 

ambiente que, de acordo a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, é considerado um 

patrimônio público de uso comum de todos, conquanto não seja propriedade do Poder 

Público, mesmo tendo o papel de zelar. 

 Os animais foram englobados no conceito de meio ambiente, exercendo sua função 

ecológica dentro dos ecossistemas em que vivem e interagem, merecendo ser protegidos para 

que assim continuem contribuindo para a manutenção e equilíbrio do ecossistema. Essa 

proteção se faz legítima a partir da percepção da importância e fragilidade do bem tutelado 

(animais) diante da força brutal que o homem se utiliza no seu controle.30 

 Considerado um direito difuso em que toda a coletividade faz uso, fica subentendido 

que os animais, por integrarem o meio ambiente, necessitam de proteção e, com isso, serem 

tutelados para a garantia da sua guarda. Como é um patrimônio público, caberá ao Poder 

                                                           
29BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins 

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

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
30 MILARÉ, Edis. op. cit., p. 784. 
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Público o papel de “tutor” do meio ambiente, podendo impor regras, limites, orientações, 

políticas ambientais, entre outras ações. 

 Acerca deste assunto, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 

2º, inciso I, que: “A ação governamental dever ser exercida na manutenção do equilíbrio 

ecológico, considerado o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente 

tutelado e protegido, tendo em vista o uso coletivo”31. 

 A Constituição Federal, as Constituições Estaduais e as leis infraconstitucionais 

chancelam essa obrigatoriedade da proteção do meio ambiente pelo Estado. No seu artigo 

225, caput, a Carta Magna esclarece expressamente que: 

 

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.32 
 

 A partir da análise do dispositivo anteriormente citado, fica claro o papel estatal e da 

coletividade de cuidar do meio ambiente, prevendo uma conservação ambiental que garanta 

um meio ambiente sadio e equilibrado não só para as presentes gerações, como também para 

as futuras, revelando aqui o princípio da solidariedade intergeracional. 

 Outro ponto importante que merece ser tratado dentro deste tópico da tutela do Estado 

sobre o animal é a questão da natureza jurídica dos animais dentro do ordenamento brasileiro. 

Vale destacar que uma breve exposição sobre essa temática é suficiente para o objetivo do 

presente trabalho, visto que se trata de uma extensa discussão doutrinária e legal. 

 De acordo com o atual Código Civil de 2002, o animal é tratado como “coisa”, com 

fulcro no artigo 82: “são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção 

por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social”33. 

 O status de coisa surgiu a partir de uma visão antropocêntrica levada ao ramo do 

Direito Ambiental, influenciado pela ciência que é adepta a essa ideologia há milhares de 

anos.34 Essa questão é objeto de diversos embates pelos estudiosos do Direito. 

                                                           
31BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins 

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

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
32BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 03 abr. 2017. 
33BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 06 mar. 2017. 
34FAUTH, Juliana de Andrade. A natureza jurídica dos animais: rompendo com a tradição antropocêntrica. 

Âmbito Jurídico. Disponível em: <http://www.ambito-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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 Assim, dispõe Celso Antônio Pacheco Fiorillo que: 

 

Os animais são bens sobre os quais incide a ação da pessoa humana. Com isso, 

deve-se frisar que animais e vegetais não são sujeitos de direitos, porquanto a 

proteção do meio ambiente existe para favorecer a própria pessoa humana e somente 

por via reflexa para proteger as demais espécies.35 
 

 Em contrapartida, contrariamente ao que estabelece o Direito Civil brasileiro, a 

Constituição Federal, ao prever em seu artigo 225, § 1º, VII, a proibição dos maus tratos aos 

animais, mostra que a visão antropocêntrica de certa forma se encontra superada pela força 

que uma previsão constitucional garante a causa dos animais. 

 Com isso, essa norma com força constitucional somada a alguns posicionamentos 

doutrinários, dá aos animais o status de “sujeitos de direito”, por fazerem parte de uma 

situação jurídica, como animais não humanos. Considerando assim, não mais tratados como 

objetos de direitos como antes, tendo em vista que a visão civilista coloca o animal em um 

patamar de “coisa”.36 

 Cumpre referir também quem são os legitimados para tutelar efetivamente o direito 

dos animais e quais os instrumentos jurídicos utilizados para que, de fato, o animal seja 

protegido das agressões ocasionadas pela relação com o homem. 

 Como já mencionado anteriormente, o artigo 225, caput, da Constituição Federal 

deixa bem claro que é dever do Poder Público e de toda a coletividade preservar e defender o 

meio ambiente. 

 Desta maneira, por se tratar o meio ambiente de um direito difuso de uso comum do 

povo, a coletividade poderá exercer o papel de protetor do meio ambiente quando se deparar 

com alguma ameaça ao seu estado sadio e equilibrado, utilizando-se da Ação Popular, com 

fulcro no artigo 5º, inciso LXXIII, da Carta Maior e na Lei nº 4.717/1965. Qualquer cidadão 

poderá se utilizar desse remédio constitucional, desde que respeitados os requisitos legais. 

 Ainda assim, o principal legitimado para atuar na tutela do animal, representando o 

Poder Público, é o Ministério Público Federal e o Estadual, responsáveis pela efetiva 

aplicação da ordem jurídica e proteção dos direitos difusos e coletivos indisponíveis da 

sociedade. 

                                                                                                                                                                                     
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=16684&revista_caderno=7#_ftn40>. 

Acesso em: 10 abr. 2017. 
35FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 269. 
36 FAUTH, Juliana de Andrade. op. cit. 
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 Nesse sentido, temos a previsão constitucional no artigo 129, inciso III, que dá ao 

Ministério Público essa incumbência de atuação, a seguir: “promover o inquérito civil e a 

ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos”37. 

 Como a própria Constituição traz no artigo supramencionado, o instrumento 

processual mais adequado a ser utilizado pelo Ministério Público na atuação de defesa do 

meio ambiente é a Ação Civil Pública (ACP), regulamentada pela Lei nº 7.347/85 (Lei da 

Ação Civil Pública). 

 Prevê o artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública um rol de legitimados para propor a 

ação na defesa do meio ambiente, são eles: 

 

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 

I. o Ministério Público; 

II. a Defensoria Pública; 

III. a União, Estados, Distrito Federal e os Municípios; 

IV. a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; 

V. a associação que, concomitantemente: 

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;  

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e 

social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, 

aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico.38 
 

 Diante dos legitimados para o uso da Ação Civil Pública, o parquet vem sendo o mais 

ativo na tutela dos direitos dos animais por conta das suas atribuições constitucionalmente 

previstas na defesa dos direitos difusos e coletivos, o que demonstra um déficit de atuação dos 

demais legitimados. 

 Existem outros remédios processuais para além da Ação Civil Pública e da Ação 

Popular que podem ser utilizados na tutela ambiental dos animais como o mandado de 

segurança ambiental coletivo e o mandado de injunção ambiental, entre outros.39 

 Com efeito, no Brasil, embora exista um grande número de instrumentos legais que 

dão proteção jurídica aos animais, como demonstrado acima, não são suficientes as ações 

efetivas tomadas pelo Poder Público no sentido de coibir o abuso e a crueldade aos animais. 

                                                           
37BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 03 abr. 2017. 
38BRASIL. Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 

causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico (VETADO) e dá outras providências. Disponível em: 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=39567>. Acesso em: 06 abr. 2017. 
39 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. op. cit., p. 681. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Mvep359-85.htm
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Nesse contexto, a aplicabilidade dessas leis acaba por ser deficiente, pois, sem o apoio 

da sociedade em geral, sem a denúncia daqueles que presenciam os maus-tratos, o Estado não 

tem capacidade de se manifestar integralmente diante das omissões que partem da sociedade. 

A atuação social é bastante importante diante do respaldo jurídico que as leis asseguram aos 

animais. 

 

 

1.3 LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1988 – LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS 

 

 

 A Lei Federal nº 9.605/1998 tem uma atuação muito importante no tema deste 

trabalho. A abertura de uma seção dentro do primeiro capítulo para discutir essa lei se faz 

necessária por conta da sua aplicabilidade nos casos concretos de maus tratos aos animais e a 

discussão existente sobre a sua efetividade. Conhecida como Lei dos Crimes Ambientas 

(LCA), ela visa à proteção do meio ambiente, prevendo variadas sanções penais para aqueles 

que, de alguma forma, atentam contra o meio ambiente equilibrado. 

 A Lei nº 9.605/1998 é constituída por 82 artigos, subdividida com uma Parte Geral 

(artigos 2º a 28), que traz disposições gerais sobre as infrações ambientais e por uma Parte 

Especial (artigos 29 a 69-A), que define os crimes ambientais em espécie. Possui também em 

seu Capítulo VI uma previsão que trata das Infrações Administrativas (artigos 70 a 76) e o 

Capítulo VII, que dispõe sobre a cooperação internacional para a preservação do meio 

ambiente (artigos. 77 e 78). 

 A referida Lei de Crimes Ambientais tem o papel de sistematizar, em um único 

instrumento legal, as punições penais e administrativas para quem atentar contra o meio 

ambiente, existindo até hoje leis esparsas que preveem penalidades para àqueles que 

cometerem alguma infração ambiental. 

 Essa sistematização se consubstancia, de acordo o Professor Luiz Flávio Gomes, que 

diz o seguinte em sua obra: “A Lei Penal Ambiental em comento teve o mérito, portanto, de 

sistematizar e unificar as infrações penais contra o meio ambiente em um único diploma legal, 

embora ainda haja infrações ambientais tipificadas em outros textos normativos”40. 

                                                           
40GOMES, Luiz Flávio. Lei de Crimes Ambientais: comentários à Lei 9.605/1998. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 16. 
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 Antes de discorrer um pouco sobre a Lei de Crimes Ambientais, é importante frisar 

que a Lei Maior, em seu artigo 225, §3º, considerada uma norma programática, trouxe que: 

“as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados”41. Percebe-se que uma tutela tanto administrativa 

quanto penal, se torna muito forte e importante na proteção do meio ambiente após a força 

estabelecida por essa previsão constitucional. 

 Com o advento da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente em 1981, anterior a 

Constituição, já havia a possibilidade de responsabilização na seara civil das ações lesivas ao 

meio ambiente praticadas pelo homem, o que não foi previsto na Lei dos Crimes Ambientais. 

 Para que ocorresse o fiel cumprimento do estabelecido no artigo 225, §3º, da 

Constituição Federal, era ainda necessário um tratamento satisfatório das penalidades que 

responsabilizavam penal e administrativamente as condutas que, de alguma forma, lesassem o 

meio ambiente. 

 Foi aí que, visando suprir essa previsão sancionatória, foi criada a Lei nº 9.605/2008, 

dispondo sobre diversas sanções nos âmbitos penais e administrativos completando, assim, o 

Direito Ambiental com algumas previsões que buscam reprimir os atos criminosos contra o 

meio ambiente.42 

 A Lei nº 9.605/1998 não trouxe para o mundo jurídico apenas as penalidades para as 

pessoas físicas que cometerem crimes ambientais, mas também para as pessoas jurídicas que 

o fizerem. As penalidades previstas para as pessoas físicas são as penas privativas de 

liberdade; penas restritivas de direitos; e pena de multa. Quando as penalidades previstas para 

as pessoas jurídicas, caberá a prestação de serviços à comunidade; pena de multa; penas 

restritivas de direitos; e liquidação forçada de pessoa jurídica.43 

 Quanto à proteção da fauna, a Lei de Crimes Ambientais separa uma Seção com 8 

artigos dentro do Capítulo V para tratar “dos crimes contra a fauna”, o que é de interesse 

direto do presente trabalho. 

 De maneira mais específica, tratando dos maus tratos dos animais, reza o artigo 32 da 

referida Lei sobre as punições aplicadas para aqueles que praticam qualquer tipo de maus 

tratos contra animais, sejam eles domésticos, domesticados, nativos ou exóticos, a seguir: 

                                                           
41BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 03 abr. 2017. 
42 MILARÉ, Edis. op. cit., p. 845. 
43RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito ambiental esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 354-

355. 
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Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 

silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. 

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa. 

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel 

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

existirem recursos alternativos. 

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do 

animal.44 

 

 Quanto ao dispositivo mencionado, entende-se que fica então revogada tacitamente a 

previsão no artigo 64, caput e §§1º e 2º, da Lei de Contravenções Penais que prevê 

penalidades para aqueles que cometerem maus tratos aos animais.45 

 Mesmo com as inovações positivas advindas deste aparato ambiental-criminal, 

existem diversas críticas quanto às penas estabelecidas por conta da sua quantidade 

insignificante diante da gravidade das transgressões causadas ao meio ambiente, um bem 

jurídico fundamental para a existência do ser humano e, certo de que boa parte dos criminosos 

que infringirem esta Lei se beneficiarão de ferramentas como a suspensão condicional do 

processo, entre outros instrumentos processuais penais, que dão ao agente que cometeu o 

delito a chance de se esquivar do cumprimento da pena estabelecida na lei. 

 

 

1.4 LEGISLAÇÕES DOS DIREITOS DOS ANIMAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

 

 

 O Rio de Janeiro é um Estado com um significativo amparo legal no assunto da 

proteção do animal e que, apesar das brechas e complicações causadas pela má prestação do 

serviço público e ineficiência estatal no apoio ao animal, preocupa-se com o seu bem-estar, 

bem como vem legislando no sentido de garantir um tratamento humanizado pela sociedade. 

 Como uma das primeiras leis que objetivam a proteção do animal, temos a Lei 

Estadual nº 2.026/9246, que dispõe sobre a proibição, em todo o Estado do Rio de Janeiro, de 

espetáculos e atividades que provocam maus tratos aos animais. 

                                                           
44BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>. Acesso em: 04 mar. 2017. 
45GOMES, Luiz Flávio. Lei de Crimes Ambientais: comentários à Lei 9.605/1998. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 175. 
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 Como referência, com a intenção de exemplificar melhor essas atividades, pode ser 

mencionada a Rinha de Galo, prática que era bastante recorrente não só no Estado Rio de 

Janeiro, como em grande parte do território nacional. 

 Em 2000, foi criada a Lei Estadual 3.35147, que autoriza o poder executivo estadual do 

Rio de Janeiro a instituir o Fundo Estadual de Proteção Animal (FEPA). O Fundo foi criado 

com o intuito de desenvolver atividades ligadas à defesa do animal pelo Poder Público e por 

entidades privadas, ocorrendo uma complementação dos recursos financeiros para tal fim. 

Essa verba que é destinada ao FEPA também é utilizada para a ampliação e modernização das 

atividades de proteção ao animal no âmbito estadual. 

 No ano seguinte, em 26 de outubro de 2001, foi instituída a Lei Estadual nº 3.69248, 

que dispõe sobre a permanência de veterinários em locais de exibições e exposições de 

animais ferozes. Este Diploma legal visa a proteção do animal em casos emergenciais, em que 

seja necessário imobilizar um animal que ponha em riscos os espectadores, bem como nos 

casos em que ocorram acidentes envolvendo esses animais em apresentações ao público. 

 Para exemplificar essas exposições previstas na referida lei, temos as exibições de 

animais em zoológicos, os quais possuem altos riscos de dano a sua integridade física, tal 

como aos visitantes que ali circulam. Diversas são as apresentações em que o animal é 

utilizado para divertimento em apresentações culturais. 

 Ainda em 2001, foi criada a Lei Estadual nº 3.71449, que proibia no âmbito estadual a 

participação de animais de qualquer espécie em shows circenses ou similares. Essa lei proíbe 

a participação de maneira efetiva do animal nas apresentações. Tal previsão se fez necessária 

devido ao impacto gerado nos animais por conta da alta carga de trabalho em shows circenses, 

sendo, muitas das vezes, utilizados como seres que trazem o lucro, sem a devida assistência 

                                                                                                                                                                                     
46RIO DE JANEIRO. Lei nº 2.026, de 22 de julho de 1992. Dispõe sobre a proibição, em todo o território 

fluminense, de espetáculos e atividades que impliquem maus tratos aos animais (Farra de Boi, Rinha). 

Disponível em: 

<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d1a7f8e243ef352303256517006d

0496?OpenDocument>. Acesso em: 10 abr. 2017. 
47RIO DE JANEIRO. Lei nº 3.351, de 05 de janeiro de 2000. Autoriza o Poder Executivo Estadual a instituir o 

Fundo Estadual de Proteção Animal – FEPA. Disponível em: 

<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/69d90307244602bb032567e800668618/b2c476484ef057eb03256

863005fab71?OpenDocument&ExpandView>. Acesso em: 10 abr. 2017. 
48RIO DE JANEIRO. Lei nº 3.692, de 26 de outubro de 2001. Dispõe sobre a permanência de veterinários em 

locais de exibições e exposições de animais e dá outras providências. Disponível em: <https://gov-

rj.jusbrasil.com.br/legislacao/136706/lei-3692-01>. Acesso em: 10 abr. 2017. 
49RIO DE JANEIRO. Lei nº 3.714, de 21 de novembro de 2001. Proíbe a participação de animais em 

espetáculos circenses no Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/84f3e5be7b93b06803256b0d004

73a13?opendocument>. Acesso em: 10 abr. 2017. 
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mínima de sobrevivência, levando ao sofrimento por conta da má estrutura geralmente 

oferecida pelos empresários do ramo. 

 Não diferente de outros Estados e em meio a variadas normas de proteção aos animais, 

o Estado do Rio de Janeiro criou o seu Código Estadual de Proteção aos Animais, com a 

promulgação da Lei Estadual nº 3.900/201250. O Código de Proteção aos Animais tem por 

objetivo principal viabilizar um desenvolvimento socioeconômico garantindo uma 

preservação ambiental, preceitos que possuem previsão infraconstitucional, constitucional, 

doutrinária e jurisprudencial. 

 A Lei Estadual nº 7.194/201651, recentemente elaborada pelo Estado do Rio de 

Janeiro, veda a utilização de animais para situações de fretamento, transportes de cargas, 

materiais ou pessoas, nas áreas urbanas e rurais, por quaisquer atos que possam evidenciar 

maus tratos aos mesmos. 

 A Lei explanada trata de um tema bastante recorrente no âmbito estadual e nacional, 

que é a utilização dos animais para trabalhos exorbitantes, que ultrapassam a sua força, no 

transporte de coisas e pessoas, ficando caracterizado um tipo de crueldade. 

 Diante do exposto, acerca dos comentários referentes às legislações aplicadas no 

âmbito do Estado do Rio de Janeiro, percebe-se que o referido tema da proteção animal como 

garantidores de direitos vem tomando proporções significativas em todos os entes da 

Federação, não se resumindo a uma normatização puramente constitucional. O Rio de Janeiro 

se mostra um Estado avançado na questão legislativa que assegura a proteção animal.  

 Após realizar um apanhado das previsões conceituais e legais de proteção do animal 

(fauna) no direito brasileiro, passaremos no próximo capítulo a tratar do direito à cultura, que 

possui previsão constitucional e é um direito fundamental do cidadão, e que, em sua 

aplicabilidade e manifestação, problematiza e atinge diretamente a aplicação do direito ao 

meio ambiente sadio e equilibrado. 

 

 

 

                                                           
50RIO DE JANEIRO. Lei nº 3.900, de 19 de julho de 2002. Institui o Código Estadual de Proteção aos animais, 

no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/bc008ecb13dcfc6e03256827006dbbf5/3a78021f7425852103256c05004

f796f?OpenDocument>. Acesso em: 10 abr. 2017. 
51RIO DE JANEIRO. Lei nº 7.194, de 07 de janeiro 2016. Dispõe sobre a possibilidade de utilização de animais 

para fretamento de carroças e charretes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

Disponível em: 

<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/641e898f0b97ee5283257f34

00586eab?OpenDocument>. Acesso em: 10 abr. 2017. 
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2. O DIREITO À CULTURA  

 

 

 Inicialmente, cabe ressaltar que os aspectos culturais de um povo, local, suas formas 

de pensar e agir, são um dos temas que dividem a discussão central do presente trabalho, que 

é a conflitualidade das manifestações culturais com a aplicação do direito ao meio ambiente.

 À vista disso, antes de aprofundar um pouco mais no direito à cultura, é importante 

conceituar e classificar o que vem a ser cultura, sua formação e como se aplica. Essa previsão 

inicial sobre cultura deixará mais claro alguns aspectos que serão discutidos no decorrer do 

trabalho. 

 A expressão cultura é carregada de conceitos amplos e gerais, onde sua definição pode 

ser feita de diversas maneiras diferentes. 

 De acordo a historiadora e especialista em patrimônio cultural Natália Guerra Brayner, 

em um trabalho sobre Patrimônio Cultural Imaterial, realizado pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, definiu cultura da seguinte maneira: 

 

Entende-se por cultura todas as ações por meio das quais os povos expressam suas 

“formas de criar, fazer e viver” (Constituição Federal de 1988, art. 216). A cultura 

engloba tanto a linguagem com que as pessoas se comunicam, contam suas histórias, 

fazem seus poemas, quanto a forma como constroem suas casas, preparam seus 

alimentos, rezam, fazem festas. Enfim, suas crenças, suas visões de mundo, seus 

saberes e fazeres. Trata-se, portanto, de um processo dinâmico de transmissão, de 

geração a geração, de práticas, sentidos e valores, que se criam e recriam (ou são 

criados e recriados) no presente, na busca de soluções para os pequenos e grandes 

problemas que cada sociedade ou indivíduo enfrentam ao longo da existência.52 
 

 Pode-se dizer então que cultura é basicamente um conjunto de crenças, costumes e 

valores de um determinado grupo social, que tem suas condutas orientadas a partir do 

conjunto citado, diferenciando-se dos demais grupos sociais a partir de diferentes 

características, sinais e detalhes.  

 Vale também mencionar a previsão constitucional dada ao direito à cultura, dizendo o 

constituinte em seu artigo 215 que: “o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 

difusão das manifestações culturais”53.  

                                                           
52BRAYNER, Natália Guerra. Patrimônio cultural imaterial: para saber mais. Brasília, DF: IPHAN, 2007. 
53BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 03 abr. 2017. 
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 Desta maneira, a identidade de um povo se cria a partir da cultura. É uma 

consequência automática da cultural que é determinada a um local ou povo.  

 

 

2.1 PATRIMÔNIO CULTURAL: NOÇÕES CONCEITUAIS, NATUREZA JURÍDICA E 

CLASSIFICAÇÕES 

 

 

 Dada a conceituação da expressão cultura, se faz bastante importante dentro do 

presente capítulo a exposição do instituto Patrimônio Cultural, em relação a sua definição, 

natureza dentro do ordenamento jurídico e suas classificações. 

 Entende-se por patrimônio cultural como uma formação de bens culturais, que podem 

ser materiais ou imateriais, que narram a história e consolidam a identidade de um povo ou 

grupo social por meio dos costumes, linguagens, rituais, manifestações populares, crenças, 

festas, culinária, religiões, condutas, características físicas, entre outros símbolos de 

identificação e diferenciação de um povo que ocupa um território. 

 Patrimônio é tido, por muitos, como algo que foi deixado por alguém que já faleceu. 

Geralmente os pais, quando morrem, deixam para os filhos os seus patrimônios constituídos 

em vida. Neste sentido, patrimônio cultural é aquilo que foi deixado por um povo e que ainda 

possui um grande valor para as pessoas e representa a sua identidade. 

 O cuidado com o patrimônio cultural é uma maneira de consubstanciar a sensação de o 

indivíduo pertencer a um grupo, povo e território, o que acaba sendo um exercício de 

cidadania, tendo em vista que esta se encontra atrelada ao patrimônio cultural, e a sua 

preservação não pertence somente ao Poder Público, como também a todos os cidadãos, 

obtendo assim uma qualidade de vida. 

 Cuida-se da conservação de prédios, construções inacabadas, utensílios, obras de arte, 

quadros e também dos costumes de um povo, atividades, datas, manifestações culturais 

populares, entre outras atividades que fazem parte da vida das pessoas e que sofrem mutações 

no decorrer do tempo. 

 Celso Antônio Pacheco Fiorillo, professor e escritor de Direito Ambiental, se 

posiciona brevemente sobre o conceito de patrimônio cultural em sua obra da seguinte 

maneira: “O bem que compõe o chamado patrimônio cultural traduz a história de um povo, a 
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sua formação, cultura e, portanto, os próprios elementos identificadores de sua cidadania, que 

constitui princípio fundamental norteador da República Federativa do Brasil”54. 

 A Constituição Federal de 1988 tratou da cultura com uma natureza de “bem”, 

tornando assim um patrimônio em que o seu uso é garantido por todos. Em seu artigo 216 

trouxe um conceito para patrimônio cultural, in verbis: 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material ou 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 
I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

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

manifestações artístico-culturais; 

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

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico; 

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.55 
 

 Como se vê no artigo supramencionado, o patrimônio cultural é conceituado como um 

bem que tem a sua natureza classificada em duas formas distintas, quais sejam, material e 

imaterial. 

 O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) é o órgão responsável 

pela proteção desses patrimônios culturais, em suas extensões materiais e imateriais, em todo 

o âmbito nacional. 

 O Iphan se utiliza de alguns instrumentos para a preservação do bem cultural que são: 

Registro, Inventário e o Tombamento. Geralmente tais instrumentos são utilizados para a 

proteção de bens materiais como prédios, monumentos e conjuntos históricos urbanos. Essa 

proteção tem como foco principal a melhoria da qualidade de vida de todos que possuem 

contato com o patrimônio cultural, assim como a garantia do exercício da memória das 

presentes gerações e futuras.56 

 O patrimônio cultural material diz respeito aos bens tangíveis, como traz o artigo 216 

da Constituição em seus incisos, sendo formado por bens imóveis e móveis, de natureza 

etnográfica, paisagística, arqueológica, acervos museológicos, videográficos, fotográficos, 

bibliográficos, históricos de artes aplicadas, entre outros. 

                                                           
54FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. op. cit., p. 75-76. 
55BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 03 abr. 2017. 
56BRAYNER, Natália Guerra. op. cit., p. 26. 
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 São considerados bens culturais materiais, móveis e imóveis, as paisagens naturais, 

objetos, edifícios, monumentos, documentos, livros. Os patrimônios materiais brasileiros 

possuem registros nos quatro livros de tombo que se encontram sob a guarda do Iphan, quais 

sejam, os livros do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Tombo Histórico; Tombo 

das Belas Artes; e Tombo das Artes Aplicadas. 

 Também, a classificação de patrimônio cultural imaterial integra de forma mais 

específica o presente trabalho, possuindo uma maior relevância que os patrimônios culturais 

materiais. As manifestações culturais em que as pessoas se utilizam de animais para praticar 

algum esporte como a vaquejada, o rodeio, a prova do laço, entre outros, se encaixa nessa 

natureza imaterial do patrimônio cultural, sendo demonstrado oportunamente. 

 Os patrimônios culturais imateriais, de acordo o artigo 2º, item 1, da Convenção da 

Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial de 2003, realizada em Paris, que 

foi ratificada pelo Brasil em março de 2006 através do Decreto 5.753, são: 

 

Para os fins da presente Convenção, 

1. Entende-se por "patrimônio cultural imaterial" as práticas, representações, 

expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, 

artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os 

grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de 

seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de 

geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em 

função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando 

um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o 

respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Para os fins da presente 

Convenção, será levado em conta apenas o patrimônio cultural imaterial que seja 

compatível com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e com 

os imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos, e do 

desenvolvimento sustentável.57(Grifo nosso) 
 

 São considerados bens culturais imateriais os conhecimentos enraizados no cotidiano 

das comunidades; as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; os rituais 

e as festas que marcam a vivência coletiva da religiosidade, do entretenimento e de outras 

práticas da vida social; além de mercados, e demais espaços onde se concentram e se 

reproduzem manifestações culturais populares.58 

                                                           
57BRASIL. Decreto nº 5.753, de 12 de abril de 2006. Promulga a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial, adotada em Paris, em 17 de outubro de 2003, e assinada em 3 de novembro de 2003. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5753.htm>. Acesso 

em: 10 abr. 2017. 
58Conheça as diferenças entre patrimônios materiais e imateriais. Portal Brasil. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/cultura/2009/10/conheca-as-diferencas-entre-patrimonios-materiais-e-imateriais>. 

Acesso em: 10 jun. 2017. 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/587
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http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/589
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5753.htm
http://www.brasil.gov.br/cultura/2009/10/conheca-as-diferencas-entre-patrimonios-materiais-e-imateriais
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 Quanto à proteção dos bens de natureza imaterial, estes também possuem registros que 

ocorrem através de uma inscrição do bem em um dos livros existentes, são eles o Livro de 

Registro dos Saberes, o Livro de Registro das Celebrações, o Livro de Registro das Formas de 

Expressão e o Livro de Registro dos Lugares. Somente inscrito em um desses livros que o 

bem receberá o título de patrimônio cultural brasileiro, passando assim a receber um 

tratamento diferenciado por parte do Poder Público e da sociedade. 

 Ainda dentro do Iphan, existe o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, que foi 

criado através do Decreto nº 3.551/200059. Este programa, visa incentivar a salvaguarda, o 

reconhecimento do patrimônio cultural imaterial, através de parcerias e projetos. Alguns dos 

objetivos do Programa são os de: captação de recursos; contribuir para a preservação da 

diversidade cultural do país; promover a constituição de uma rede de parceiros; incentivar e 

apoiar iniciativas e práticas de preservação desenvolvidas pela sociedade.60 

 Em se tratando da natureza jurídica dos patrimônios culturais materiais e imateriais, 

todos estes bens culturais, de certa forma, integram a categoria de bem ambiental-cultural de 

uso comum de todos que, conforme previsão constitucional, é dever do Poder Público com a 

colaboração de toda a sociedade à preservação do Patrimônio Histórico Cultural e, por isso, 

adquire a natureza de um direito difuso pertencente a todos. 

 Desse modo, sua natureza fica estabelecida como difusa por ser um direito cultural e 

ambiental pertencente ao povo, visto que incumbe a todos a sua preservação para a 

manutenção de um meio ambiente equilibrado.61 

 

 

2.2 MANIFESTAÇÕES CULTURAIS ESPORTIVAS E OS MAUS TRATOS AOS ANIMAIS 

 

 

 O Brasil, considerado um país com dimensões continentais, possui uma ampla riqueza 

cultural pelas suas regiões afora, isso por conta da sua colonização e povoamento, que se deu 

por povos com uma infinidade de práticas culturais no decorrer da sua história. 

                                                           
59BRASIL. Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000. Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza 

Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá 

outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3551.htm>. Acesso em: 10 

jun. 2017. 
60BRAYNER, op. cit., p. 24. 
61FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. op. cit., p. 408-409. 
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 Isso implicou a uma pluralidade cultural com diversas formas de expressões populares 

estabelecidas em cada região do Brasil, que externam os seus saberes, habilidades, crenças e 

práticas. 

 A intenção desta seção é tratar das manifestações culturais esportivas em que o homem 

se utiliza do animal para o exercício do seu direito a cultura, previsto na Constituição como 

um direito fundamental. 

Após buscarmos pela definição de esporte, nos deparamos com a seguinte 

conceituação dada pela Universidade de São Paulo, que foi retirada do Parecer do Relator da 

PEC 50/2016, o Senador José Maranhão. Essa conceituação intitula a vaquejada e o rodeio 

como práticas esportivas, a seguir: 

 

Quanto à qualificação da vaquejada e do rodeio como esporte, oportuno mencionar a 

definição de esporte proposta em publicação da Universidade de São Paulo (USP): 

“esporte é toda atividade competitiva institucionalizada que envolve esforço físico 

vigoroso ou o uso de habilidades motoras relativamente complexas, por indivíduos, 

cuja participação é motivada por uma combinação de fatores intrínsecos e 4 

extrínsecos”. De outra parte, competição esportiva é definida como “um processo 

através do qual o sucesso é medido diretamente pela comparação das realizações 

daqueles que estão executando a mesma atividade física, com regras e condições 

padronizadas”. Portanto, ambas as atividades podem ser classificadas como prática 

desportiva.62 
 

 O Brasil possui diversas práticas culturais em que o homem se utiliza do animal como 

entretenimento e divertimento, exemplo disso é o Rodeio; a Vaquejada; a Rinha de Galo; a 

Farra do Boi; entre outros. Essas manifestações citadas serão tratadas especificamente no 

presente trabalho por conta da repercussão já gerada e entendimentos cristalizados – farra do 

boi e rinha de galo – e, também, por conta das atuais discussões presentes nos Tribunais 

brasileiros a respeito do rodeio e da vaquejada. 

 Não obstante, vale evidenciar, a título de informação, outras práticas existentes no 

país. 

 Em resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que declara 

inconstitucional a Lei Estadual do Ceará que tentava regulamentar a vaquejada, foi editada a 

Lei Federal nº 13.364/201663 em um curto espaço de tempo, Lei esta que eleva o Rodeio, a 

                                                           
62COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. Parecer, de 30 de novembro de 2016. Da 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 50, de 2016, que 

tem como primeiro signatário o Senador Otto Alencar, e que acrescenta o § 7º ao art. 225 da Constituição 

Federal, para permitir a realização das manifestações culturais registradas como patrimônio cultural brasileiro 

que não atentem contra o bem-estar animal. Rel. Senador José Maranhão. Disponível em: 

<http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4609598&disposition=inline>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
63
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Vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-culturais, à condição de 

manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial. A questão da 

inconstitucionalidade desta Lei será discutida e apresentada em tópico específico.  

 Com o advento da Lei 13.364/2016, ficou previsto em seu artigo 3º quais as 

expressões artísticas culturais que passaram à condição de patrimônio cultural imaterial, são 

elas: Montarias, Provas de Laço, Apartação, Bulldog, Provas de Rédeas, Prova dos Três 

Tambores, Team Penning e Work Penning, Paleteadas, Queima do Alho, Concurso do 

Berrante, apresentações folclóricas e de músicas de raiz. Essas são as expressões culturais 

imateriais previstas recentemente na Lei citada. 

 Vale pontuar também as manifestações de cunho religioso em que acontecem 

sacrifícios de animais em rituais. Essa temática de cunho religioso não será tratada por conta 

da sua extensão teórica e doutrinária. 

Essas são algumas das manifestações culturais imateriais existentes no Brasil que são 

reconhecidas por Lei, que não estão registrados no livro de registro das celebrações do Iphan. 

 Essas manifestações culturais são alvo de amplos debates nos Tribunais brasileiros no 

que se refere à manifestação cultural com consequentes maus tratos aos animais, ferindo, 

assim, o direito difuso do meio ambiente equilibrado previsto na Constituição Federal e 

legislação infraconstitucional. 

 

 

2.2.1 Rinha de Galo 

 

 

 De acordo Hirata64, a Rinha de Galo tem suas práticas inicialmente registradas no ano 

de 1.400 a.C., tomando força na Grécia e, posteriormente, espalhando-se para toda a Europa. 

Os países Europeus colonizadores carregaram essa cultura para os países que colonizaram em 

toda a parte do mundo em que estiveram presentes. 

                                                                                                                                                                                     
expressões artístico-culturais, à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial. 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2016/lei-13364-29-novembro-2016-783953-

publicacaooriginal-151457-pl.html>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
64HIRATA, Giselle. Como é realizada uma briga de galo? Revista Mundo Estranho. 10. ed. São Paulo: Ed 

Abril, 2008, p. 37. 
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 Quanto a Rinha de Galo no Brasil, ela chegou por meio dos espanhóis, em 1530. 

Desde os primórdios era normalmente realizada em todo o território nacional e somente foi 

proibida em 1934.65 

 A Rinha de Galo tornou-se uma prática comum em todo o território nacional, 

ocorrendo eventos que movimentavam imensas quantias em dinheiro, sem nenhum 

impedimento legal, passando a ser proibida as lutas entre animais da mesma espécie através 

do Decreto Presidencial 24.645/193466, editado por Getúlio Vargas. 

 Porém, mesmo assim, por conta das controvérsias que o Decreto possuía, suas práticas 

ainda eram presentes no cenário brasileiro, o que ocasionou em 1961 a edição do Decreto 

Presidencial do então Presidente Jânio Quadros, que expressamente vedava a Rinha de Galo. 

 Tal impedimento gerou um clamor social dos apostadores em todo o país, ocasionando 

no ano seguinte a revogação do Decreto pelo então primeiro Ministro Tancredo Neves, 

voltando as rinhas de galo à legalidade.67 

 

 

2.2.2 Farra do Boi 

 

 

 A Farra do Boi é uma prática regionalizada que acontecia na região litorânea do 

Estado de Santa Catarina, Unidade da Federação com sua formação cultural oriunda 

predominantemente da Ilha de Açores. Os açorianos ocuparam boa parte do território 

catarinense, trazendo suas formas de expressões culturais e folclóricas, estabelecendo assim a 

Farra do Boi como uma “brincadeira” que faz parte da sua identidade regional.68 

 Acontece a Farra do Boi geralmente em dias que antecedem a chegada da Semana 

Santa, ocorrendo também, dependendo da região do Estado, em datas comemorativas de 

cunho pessoal, como em aniversários e casamentos, ficando assim a critério dos praticantes o 

momento propício para a realização da farra do boi, o que se torna uma situação 

descontrolada, sem que ocorra um acompanhamento eficaz do Poder Público. 

                                                           
65LIMA, Racil. Direito dos Animais: Aspectos Históricos, Éticos e Jurídicos. Brasília: Associação, 2009, p. 

08. 
66BRASIL. Decreto nº 24.645, de 10 de julho de 1934. Estabelece medidas de proteção aos animais. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d24645.htm>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
67AGUIAR, José Otávio. Aspectos histórico-legais das rinhas de galo na paraíba: uma prática cultural e 

problema socioambiental. P. 10. Disponível em: <file:///C:/Users/a/Downloads/9432-31538-1-

PB%20(1).pdf>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
68CONCEIÇÃO, José Antonio. A polêmica Farra-do-boi. p. 01-02. Disponível em: 

<http://faccrei.edu.br/gc/anexos/rvartigos_26.pdf >. Acesso em: 10 jun. 2017. 

file:///F:/Downloads/9432-31538-1-PB%20(1).pdf
file:///F:/Downloads/9432-31538-1-PB%20(1).pdf
http://faccrei.edu.br/gc/anexos/rvartigos_26.pdf
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 Dar-se a Farra do Boi nos moldes atuais com a separação e prisão antecipada de um 

bovino, o qual é escolhido por ser corredor ou bravo. Com isso, o boi é solto nas ruas das 

cidades, iniciando assim as perseguições, correrias generalizadas, agressões, ocasionando com 

isso um ferimento físico e psicológico no animal, que entra em exaustão e, a depender do seu 

estado, é levado ao sacrifício. 

 Com a exposição da Rinha de Galo e da Farra do Boi, manifestações estas que já 

possuem entendimentos cristalizados no STF e demais tribunais, que serão tratados com 

maior envergadura em momento oportuno. Passa-se agora a tratar do Rodeio e da Vaquejada, 

práticas culturais objetos de diversos embates atuais no cenário político e jurídico. 

 

 

2.2.3 Rodeio 

 

 

 Trata-se agora da análise da manifestação cultural do Rodeio.  

Os Estados Unidos, ao vencerem uma guerra contra o México no Século XIX, 

colonizaram a região Sul do País.  

Com isso, os criadores de gado adotaram alguns costumes espanhóis presentes naquela 

região e, somado às domas de animais, originou o Rodeio, que com o passar do tempo sofreu 

diversas adequações aos costumes locais. 

 A palavra rodeio significa “rodear”, cercar os animais (bovinos) que viviam em bando 

antigamente. Essa conduta era realizada por vaqueiros – sertanejos – em seus cavalos xucros, 

que tinham a intenção de apartar e transferir os animais de lugar para marcá-los, aplicar 

remédios e levá-los até os frigoríficos.69 

 A partir daí surgiu o primeiro Rodeio, em 1869, no Estado do Colorado, Estados 

Unidos, se expandindo para o resto do país e tomando proporções cada vez maiores. 

 No Brasil, estima-se que o Rodeio teve início na década de 40, em Barretos, região 

com uma grande quantidade de bovinos, em que os peões realizavam torneios em circos 

improvisados durante as viagens em que transferiam os animais de uma fazenda para outra e 

para os frigoríficos da região. 

                                                           
69RODRIGUES, Inayber S. A atividade do Rodeio no Brasil. Disponível em: 

<https://inayberrodrigues.jusbrasil.com.br/artigos/155145930/a-atividade-do-rodeio-no-brasil>. Acesso 

em: 10 jun. 2017. 

https://inayberrodrigues.jusbrasil.com.br/artigos/155145930/a-atividade-do-rodeio-no-brasil
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 Sendo assim, em certa ocasião, os peões decidiram criar um evento com a intenção de 

obter lucro, dando origem à primeira festa de peão de Barretos, no ano de 1956, que serviu de 

inspiração para diversos países vizinhos. 

 Atualmente, a festa do peão de Barretos é frequentada por milhares de pessoas e 

movimenta milhões de reais por ano, gerando também uma infinidade de empregos diretos e 

indiretos.70 

 O Rodeio é praticado em vários países do mundo, esporte oriundo predominantemente 

na zona rural. No Brasil esse esporte tomou grandes proporções se expandindo rapidamente 

por todo o país e, com isso, foram criadas algumas legislações infraconstitucionais que 

regulam o esporte. 

 A Lei 10.220/200171 equiparou o peão à atleta profissional, instituindo normas gerais 

relativas à atividade de peão de rodeio. Esse Diploma legal trata dos requisitos a serem 

seguidos pelos peões para serem considerados atletas profissionais, garantindo assim um 

respaldo jurídico aos peões que se valem do esporte como forma de subsistência na busca 

dos prêmios em eventos pelo país. 

 A atividade do Rodeio possui também a Lei Federal nº 10.519/200272, que já foi 

tratada no primeiro capítulo e dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária 

animal quando da realização de rodeio, determinando as condições mínimas para a 

realização do evento. 

 O Diploma citado demonstra a preocupação máxima do legislador com o bem-estar 

do animal, expressas também nesta Lei previsões que asseguram uma maior segurança aos 

peões e colaboradores do evento. 

 

 

2.2.4 Vaquejada 

  

 

                                                           
70DACOSTA, Lamartine P. (org.). Atlas do Esporte no Brasil: Atlas do Esporte, Educação Física e 

Atividades Físicas de Saúde e Lazer no Brasil. Disponível em: 

<http://www.confef.org.br/arquivos/atlas/atlas.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2017, p. 43. 
71BRASIL. 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>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
72BRASIL. 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>. Acesso em: 06 mar.2017. 

http://www.confef.org.br/arquivos/atlas/atlas.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10519.htm


36 

 

  Na época do coronelismo, os coronéis possuíam bastante gado em suas terras e não 

havia cercas para demarcar o seu território. Os gados eram marcados e soltos na mata, o que 

causava a mistura de rebanhos de diferentes donos. Os vaqueiros dos coronéis iam, de tempos 

em tempos, reunir e separar os rebanhos que eram marcados com as iniciais do nome do seu 

dono. Nessa atividade de pega e separação do gado que os vaqueiros demonstravam a sua 

valentia e habilidades, surgindo a partir dessas atividades a ideia da vaquejada, cultura 

essencialmente nordestina.73 

 De acordo com relatos e pesquisas, a primeira vaquejada do mundo ocorreu no Estado 

do Ceará, na cidade de Morada Nova. Em 1874, o escritor José de Alencar escreveu sobre “a 

puxada de rabo de boi” no Ceará. Os demais estados nordestinos possuíam realidades 

econômicas e sociais parecidas e, assim, a vaquejada provavelmente esteve presente em 

outros estados. Existem rumores entre os pesquisadores que a vaquejada já era praticada no 

Rio Grande do Norte bem antes de 1870, Estado que provavelmente deu o ponta pé inicial à 

vaquejada.74 

O escritor Euclides da Cunha trouxe em sua obra Os Sertões, do ano de 1984, alguns 

relatos sobre a vaquejada, que seguem: 

 

Esta solidariedade de esforços evidencia-se melhor na "vaquejada", trabalho 

consistindo essencialmente no reunir, e discriminar depois, os gados de diferentes 

fazendas convizinhas, que por ali vivem em comum, de mistura, em um compáscuo 

único e enorme, sem cercas e sem valos.75 
  

 No decorrer das décadas, paulatinamente a vaquejada ganhou bastante força no 

Nordeste inteiro, sendo praticada também em outras regiões do país. Atualmente é um esporte 

bastante popular visto como um negócio que movimenta milhões de reais e gera muitos 

empregos diretos e indiretos. 

 Com todo o sucesso da vaquejada, o Governo do Estado do Ceará, com a intenção de 

incentivar a prática esportiva e evitar decisões judiciais contrárias à realização do evento, 

editou a Lei Estadual nº 15.299/201376, que regulamenta a vaquejada como atividade 

                                                           
73A Vaquejada. Associação Brasileira de Vaquejada. Disponível em: <http://www.abvaq.com.br/telas/4>. Acesso 

em: 10 jun. 2017. 
74A Vaquejada. Associação Brasileira de Vaquejada. Disponível em: <http://www.abvaq.com.br/telas/4>. Acesso 

em: 10 jun. 2017. 
75 CUNHA, Euclides da. Os Sertões. São Paulo: Três, 1984, p. 52. 
76CEARÁ. Lei nº 15.299, de 08 de janeiro de 2013. Regulamenta a Vaquejada como prática desportiva e cultural 

no Estado do Ceará. Disponível em: 

<https://www.al.ce.gov.br/legislativo/legislacao5/leis2013/15299.htm>. Acesso em: 10 jun. 2017. 

https://www.al.ce.gov.br/legislativo/legislacao5/leis2013/15299.htm
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desportiva e cultural do Estado. Porém, esta Lei foi declarada inconstitucional pelo STF. Tal 

entendimento será discutido de forma mais aprofundada no próximo capítulo.  

  Em resposta imediata a esta decisão do Supremo, que gerava um forte 

precedente em desfavor da vaquejada e diversas outras manifestações culturais, foi editada a 

Lei Federal nº 13.364/201677 que eleva e reconhece a vaquejada, o rodeio, entre outras 

práticas como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil e dá a condição de manifestação 

cultural nacional. A edição dessa Lei se deu por conta da força dos representantes do esporte 

dentro do Congresso Nacional, através da bancada ruralista. 

 Mas somente o reconhecimento como patrimônio cultural imaterial através de lei 

não era o suficiente para garantir uma segurança jurídica eficaz ao esporte. Como uma 

solução definitiva, foi proposta uma Emenda Constitucional para combater a decisão do 

STF, que declarou inconstitucional a prática de vaquejada.  

 

 

2.3 PEC 96/2017 

 

 

 Elevar e reconhecer a vaquejada, o rodeio, entre outras práticas, como Patrimônio 

Cultural Imaterial do Brasil e dar a elas a condição de manifestação cultural nacional 

através de Lei não era o suficiente para cessar definitivamente a controvérsia existente, ao 

ponto de que não viessem a sofrer qualquer proibição por decisões judiciais fundamentadas 

em argumentos que giram em torno da decisão do STF, declarando inconstitucional a Lei 

Estadual do Ceará, que pretendia regulamentar a vaquejada no Estado. 

 Em resposta à decisão do STF, foi proposta a Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) 96/2017, que tem como primeiro signatário o Senador Otto Alencar do PSB Baiano, 

conhecida como PEC da Vaquejada, que tem o objetivo de acrescentar o §7º ao artigo 225 da 

Constituição Federal e regulamentar os esportes equestres como a Vaquejada, o Rodeio e a 

Prova do Laço entre outros.  

                                                           
77

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://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2016/lei-13364-29-novembro-2016-783953-

publicacaooriginal-151457-pl.html>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
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 Para não gerar imbróglios, vale mencionar que a PEC da Vaquejada teve origem 

como PEC 50/2016 no Senado Federal, sofrendo transformação em sua numeração, 

considerando-se que ao chegar na Câmara dos Deputados para votação, a mesma foi 

recebida como PEC 304-A/2017, sendo tratada desta maneira em toda a sua tramitação. 

Após ser aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, a mesma foi finalmente 

transformada em PEC 96/2017. 

Essa Emenda Constitucional busca permissão para que as práticas culturais de 

natureza imaterial que integram o patrimônio cultural brasileiro, que não submetam os 

animais à crueldade, possam acontecer sem nenhum impedimento jurídico. 

 Segue a redação da Emenda Constitucional: 

 

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

 

§ 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.78 
  

 A PEC 96/2017 foi votada em dois turnos no Senado Federal, as votações ocorreram 

no mesmo dia (14/02/2017), sendo a votação da PEC computada em 55 votos favoráveis, 8 

votos desfavoráveis, 03 abstenções e quórum de 67 Senadores. O segundo turno que ocorreu 

horas depois, que teve 53 votos favoráveis, 09 votos desfavoráveis, com 1 abstenção e 

quórum de 64 Senadores. Após folgada votação, a Proposta de Emenda foi encaminhada a 

Câmara dos Deputados.  

 Na Câmara, conforme informado na ficha de tramitação79, a PEC o primeiro turno 

ocorreu em 10/05/2017 com a seguinte votação: Sim: 366; Não: 50; Abstenção: 6; Total: 422. 

 Já o segundo turno ocorreu em 31/05/2017, em uma data não muito distante do 

primeiro turno, sendo aprovada com uma votação considerável com 373 votos Sim; 50 votos 

Não; Abstenção: 06; com um Total: 429. 

                                                           
78 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. Parecer, de 30 de novembro de 2016. 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 50, de 2016, 

que tem como primeiro signatário o Senador Otto Alencar, e que acrescenta o § 7º ao art. 225 da Constituição 

Federal, para permitir a realização das manifestações culturais registradas como patrimônio cultural brasileiro 

que não atentem contra o bem-estar animal. Rel. Senador José Maranhão. Disponível em: 

<http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4609598&disposition=inline>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
79CÂMARA DOS DEPUTADOS. Ficha de tramitação da PEC 304/2017. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2123843>. Acesso em: 10 jun. 

2017. 
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 A PEC foi aprovada no dia 31 de maio de 2017 e promulgada pelo Congresso 

Nacional no dia seguinte. Após pesquisa em site eletrônico, foi constatada a sua publicação no 

Diário Oficial da União em 07/06/2017.  

Como se vê no texto da Emenda Constitucional aprovada, as práticas desportivas 

envolvendo animais que sejam consideradas manifestações culturais e estejam registradas 

como bem de natureza imaterial do patrimônio cultural brasileiro, não serão consideradas 

práticas cruéis, desde que regulamentadas por lei específica. 

 Assim, fica perceptível o motivo da edição prévia e repentina da Lei nº 13.364/2016, 

que elevou algumas práticas culturais previstas em seu texto a Patrimônio Cultural Imaterial 

do Brasil e deu a elas condição de manifestação cultural nacional. 

 Com essa Lei e a PEC 96/2017, passa a ser obrigatória a regulamentação de diversas 

manifestações culturais por Lei, tornando sem efeito a decisão do STF que considerou a 

Vaquejada como prática atentatória à Constituição Federal (artigo 225, §1º, VII) por 

submeter os animais a crueldade. Todo esse jogo político e essa normatização mudam a 

realidade do atual entendimento do STF sobre essas questões. 

 Portanto, essas manifestações culturais serão totalmente aceitas e regulamentadas 

por leis específicas que, de certa forma, preocupar-se-ão com o bem-estar dos animais, 

evitando assim maiores impactos à sua integridade física e psíquica, o que não deixa de ser 

positivo. 

 

 

3. CONFLITOS APARENTES DE NORMAS FUNDAMENTAIS SOB O PRISMA DE 

ROBERT ALEXY  

 

 

 Os capítulos anteriores revelam um conflito de normas constitucionais que versam 

sobre direitos fundamentais. De um lado, no primeiro capítulo, os meios previstos no 

ordenamento pátrio que tem como objetivo impedir um tratamento impróprio aos animais, 

oferecendo-lhes um respaldo jurídico visando a manutenção da sua vida e integridade física 

(artigo 225, §1º, VII da CF/88). Este direito está atrelado diretamente ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, sendo certo que, para que se tenha uma vida minimamente 

digna, a presença de um meio ambiente equilibrado se faz essencial no cotidiano de toda a 

sociedade. 
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Por outro lado, a Constituição Federal prevê em seu texto a possibilidade de pleno 

exercício dos direitos culturais através de diversas manifestações culturais (artigos 215 e 216 

da CF), previstas algumas manifestações especificamente no segundo capítulo, que 

contrapõem o direito ao meio ambiente, gerando aqui uma conflitualidade de direitos 

fundamentais. O segundo capítulo explanou a existência de diversas manifestações culturais e 

tratou de modo específico com enfoque em quatro apenas, que são os casos da Vaqueja, 

Rodeio, Farra do Boi e Rinha de Galo. 

 Com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 22, a cultura 

é considerada como um direito com caráter imprescindível à dignidade e ao livre 

desenvolvimento da personalidade humana. Não nos restam dúvidas que o acesso à cultura, 

conforme previsto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos80, institui um direito 

fundamental imprescindível para a consumação da dignidade da pessoa humana. 

Diante do conflito existente entre os direitos fundamentais referidos, vai-se buscar 

uma forma de solucionar o obstáculo que se constituem entre o direito ao meio ambiente, que 

se dá com a preservação da fauna, e o direito à expressão cultural de alguns grupos sociais 

regionalizados. Dentro do ordenamento jurídico, existem diversos métodos de interpretação 

que solucionam os conflitos entre direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.  

Nessa esteira, será utilizado como instrumento solucionador das colisões entre normas 

fundamentais a teoria trabalhada pelo jurista alemão Robert Alexy, o qual possui destaque nos 

estudos dos direitos fundamentais. Ao final deste capítulo serão explanadas as colisões das 

normas fundamentais e qual é a orientação jurisprudencial adotada no Brasil sobre os casos de 

colisões entre normas fundamentais. 

 

 

3.1 CONCEITO DE NORMAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

 Como o presente trabalho trata da conflitualidade de dois direitos fundamentais, faz-se 

necessária a compreensão do conceito de normas de direitos fundamentais na visão de Robert 

Alexy81.  

                                                           
80ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível 

em: <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
81ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. de Virgílio Afonso da Silva da 5ª Ed. alemã. São 
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Os direitos fundamentais são essenciais para se realizarem plenamente as atividades e 

as potencialidades do ser humano. 

Dalmo Dallari de Abreu82 expressa em sua obra Direitos Humanos e Cidadania que a 

característica de fundamentalidade dos direitos se dá porque sem esses direitos o ser humano 

não conseguiria existir e não se tornaria capaz de evoluir eficazmente em sua vida. Os 

indivíduos precisam de condições fundamentais para o seu real desenvolvimento. 

 Existe uma visão definidora do direito fundamental que parte da ideia de que, para que 

se obtenha um direito propriamente fundamental, é necessário que o mesmo possua uma 

positivação na esfera do direito constitucional. E que a sua inclusão no texto constitucional se 

faça de forma correta e clara, posto que a sua mera presença no corpo constitucional de modo 

inconsistente não dará à norma um caráter de direito fundamental. 

Com isso, os direitos fundamentais conflitantes da manifestação cultural e o direito ao 

meio ambiente são direitos fundamentais, sob a ótica do Alexy83, haja vista suas previsões 

constitucionais de modo expresso nos artigos já diversas vezes citados. 

Esta conceituação exercida por Alexy se faz presente na Carta Política Brasileira, já 

que a mesma prevê expressamente em seu corpo os títulos tratando especificamente dos 

princípios, direitos e garantias fundamentais. Porém, em contrapartida, dentro do próprio texto 

constitucional, no § 2º do artigo 5º, diz que “os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados”84, 

mesmo que não expressos. O que demonstra que os direitos fundamentais não serão apenas os 

positivados, como previsto pelo autor. 

O direito fundamental exerce uma importante atuação diante a atuação estatal, 

garantindo também a legitimidade dos seus atos e, na mesma medida, combate diversas das 

suas mazelas, limitando-as e rejeitando os abusos que surgem por parte do Estado. O direito 

                                                                                                                                                                                     
Paulo: Ed. Malheiros, 2006. apud LEAL, Rogério Gesta; PAVÃO, Fabio Biasi. Regras de Ponderação de 

Robert Alexy e Reflexões sobre a Dupla Dimensão dos Direitos Humanos em Análise de Conflito de 

Direitos em Caso Concreto de Infanticídio em Aldeias Indígenas. P. 308. 
82 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: 1998. Apud ARAGÃO, José Carlos 

Medeiros. Choque entre direitos fundamentais. Consenso ou controvérsia? Brasília a. 48 n. 189 jan./mar. 
2011, P. 267 
83ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. de Virgílio Afonso da Silva da 5ª Ed. alemã. São 

Paulo: Ed. Malheiros, 2006. apud LEAL, Rogério Gesta; PAVÃO, Fabio Biasi. Regras de Ponderação de 

Robert Alexy e Reflexões sobre a Dupla Dimensão dos Direitos Humanos em Análise de Conflito de 

Direitos em Caso Concreto de Infanticídio em Aldeias Indígenas. P. 308. 
84BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 03 abr. 2017.  
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fundamental é composto de uma dimensão ampla que serve, muitas vezes, como orientador do 

ordenamento jurídico quanto a sua aplicação e criação.85 

Desta maneira, vale evidenciar que os direitos fundamentais objetos deste trabalho não 

possuem uma hierarquia entre si, o que demonstra que todos eles terão sempre a mesma carga 

de importância, não sendo um mais relevante que o outro quando conflitam entre si. 

 

 

3.2 DISTINÇÃO ENTRE REGRAS E PRINCÍPIOS 

 

 

Antes de analisar os direitos fundamentais em questão, a diferenciação entre regras e 

princípios é bastante valorosa para a sua compreensão diante do cenário fático dos conflitos 

de normas fundamentais, haja vista que toda norma pode ser princípio ou regra. A princípio, 

esclarece o autor que tanto regras quanto princípios são normas, pela simples razão de 

expressarem “o que deve ser”.86 

Antes de adentrar na conceituação de princípios e regras, diversos doutrinadores se 

posicionaram acerca das definições das espécies normativas. Porém, vale o destaque para 

filósofo do Direito norte-americano Ronald Dworkin, que antecedeu o filósofo alemão Robert 

Alexy, sendo aquele uma importante fonte teórica para este, que, apesar de não concordar 

integralmente com as suas ponderações, precisou ainda mais o conceito de princípios e 

regras.87 

Dworkin88 objetivou em seus estudos uma provocação geral ao Positivismo quanto ao 

seu modo aberto de argumentação dada na aplicação dos princípios. Diz o autor que as regras 

são aplicadas como tudo ou nada, tendo a sua incidência satisfeita somente quando a regra é 

                                                           
85PAUL, Ana Carolina Lobo Gluck. Aspectos Práticos e Teóricos da Colisão entre Direitos Fundamentais. In: 

XV ENCONTRO PREPARATÓRIO DO CONPEDI/UNICAP, 2006, Recife. Conpedi. Recife: Conpedi, 2006. p. 

1-20. Disponível em: 

<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/recife/direitos_fundam_ana_carolina_gluck_paul.pdf>. 

Acesso em: 10 jun. 2017. 
86CADEMARTORI, Sérgio Urquhart; MARTINS, Rui Decio; DECAT, Thiago Lopes (coord.). Teorias dos 

direitos fundamentais organização. In: CONPEDI/UFMG/FUMEC/ Dom Helder Câmara. Florianópolis: 

Conpedi, 2015, p.309. 
87ALEXY, Robert. Zum Begriff des Rechtstheorie. Argumentation und Hermeneutik in der Jurisprudenz, 

Rechtstheorie Separata 1/65. apud ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: Da definição à aplicação dos 

princípios jurídico. 14ª ed. Editora Malheiros, 2013, p. 40. 
88 DWORKIN, Ronald. op. cit., p. 26. 
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válida, ou seja, não sendo válida não será aceita.89 Não há possibilidade de que regras sejam 

ponderadas, diferentemente dos princípios. 

Em se tratando dos princípios, estes não determinam a decisão de modo direto, 

somente estabelecem fundamentos a serem seguidos e que são combinados com outros 

princípios que também possuem fundamentos diversos.90 Aqui surge a afirmação de que os 

princípios possuem importâncias a partir do seu peso diante do outro princípio que está em 

conflito, ocorrendo assim uma sobreposição de um pelo outro. 

Alexy, por outro lado, definiu mais ainda esses conceitos de princípios e regras, 

diferenciando-se de Dworkin, ao ponto que busca uma distinção fundamentada em critérios 

comparativos e não classificatório.91 

 Alexy então diferencia princípios de regras da seguinte maneira: 

 
o ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas 

que ordenam que algo seja realizado na maior medida do possível dentro das 

possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, 

mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em 

graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende 

somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O 

âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras 

colidentes. 

Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma 

regra vale, então deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem 

menos. Regras contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e 

juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre regras e princípios é uma 

distinção qualitativa, e não uma distinção de grau. Toda norma ou é uma regra ou 

um princípio.92 
 

De acordo Alexy93, existem características centrais que demonstram a distinção entre 

regras e princípios, assim como citado acima, que são: “princípios são normas que ordenam 

que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas 

                                                           
89 Idem, p. 26. 
90  DWORKIN, Ronald. op. cit., p. 26. 
91ALEXY, Robert. Zum Begriff des Rechtstheorie. Argumentation und Hermeneutik in der Jurisprudenz, 

Rechtstheorie Separata 1/65. apud ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: Da definição à aplicação dos 

princípios jurídico. 14ª ed. Editora Malheiros, 2013, p. 40. 
92ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 90-91. Tradução de 

Virgílio Afonso da Silva da 5ª edição alemã Theorie der Grundrechte publicada pela Suhrkamp Verlag (2006), 1ª 

edição de 1986 apud CADEMARTORI, Sérgio Urquhart; MARTINS, Rui Decio; DECAT, Thiago Lopes 

(coord.). Teorias dos direitos fundamentais organização. CONPEDI/UFMG/FUMEC/Dom Helder Câmara. 

Florianópolis: CONPEDI, 2015. 
93ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 90-91. Tradução de 

Virgílio Afonso da Silva da 5ª edição alemã Theorie der Grundrechte publicada pela Suhrkamp Verlag (2006), 1ª 

edição de 1986 apud CADEMARTORI, Sérgio Urquhart; MARTINS, Rui Decio; DECAT, Thiago Lopes 

(coord.). Teorias dos direitos fundamentais organização. CONPEDI/UFMG/FUMEC/Dom Helder Câmara. 

Florianópolis: CONPEDI, 2015. 
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existentes”, que são os chamados mandamentos de otimização. Quanto às regras, elas podem 

ser cumpridas ou não, sendo feito exatamente o que ela propõe, sem tirar e sem colocar.  

Alexy entende que a diferenciação entre regras e princípios não deve ocorrer com base 

no modo “tudo ou nada” que é proposto por Dworkin, mas que deve, resumidamente, se 

pautar em dois motivos que são: 

 

a diferença quanto a colisão”, na medida em que os princípios colidentes apenas têm 

sua realização normativa limitada reciprocamente, ao contrário das regras, cuja 

colisão é solucionada com a declaração de invalidade de uma delas ou com a 

abertura de uma exceção que exclua a antinomia; “diferença quanto à obrigação que 

instituem”, já que as regras instituem obrigações absolutas, não superadas por 

normas contrapostas, enquanto os princípios instituem obrigações prima facie, na 

medida em que podem ser superadas ou derrogadas em função dos outros princípios 

colidentes.94 
 

Caminhamos então para uma análise da colisão entre os princípios fundamentais, bem 

como entre as regras.  

 

 

3.3. CONFLITOS ENTRE REGRAS E CONFLITOS ENTRE PRINCÍPIOS 

 

 

Em se tratando dos conflitos entre regras, a possibilidade de satisfação existente entre 

elas implicará na exigência de exclusão de uma delas ou até mesmo de ambas, ou que seja 

anexada uma cláusula de exceção que venha a solucionar o conflito. Isso quer dizer que as 

divergências ocorreram no plano da validade jurídica da regra. Cumpre salientar que a 

cláusula de exceção é tida como uma opção que permite a existência de regras que apontam 

ações contrárias.95 

Então, se uma regra estiver gerando efeitos no mundo jurídico, que esses seus efeitos 

sejam determinados e cumpridos de acordo a sua previsão normativa. Se por acaso alguma 

regra for válida para um caso específico, gerará então uma consequência coberta de 

                                                           
94ALEXY, Robert. Rechtsregeln und Rechtsprinzipien. Archives Rechts und Sozialphilosophie,Separata 25/20. 

apud ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14ª ed. 

Editora Malheiros, 2013, p. 42. 
95SANTOS, Daniele Galvão de Sousa. A Lei da Colisão Aplicada no Conflito entre o Direito Fundamental 

ao Meio Ambiente e o Direito de Propriedade. P. 06. Disponível em: 

<http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=fac871f4c1d48cdd>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
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validade.96 De acordo Robert Alexy97, a solução de um conflito de regras fica subordinado 

exclusivamente à introdução de uma cláusula de exceção em uma das regras que estão em 

conflito, isso para que o conflito seja finalizado. 

Nessas situações ocorre a atuação do princípio da especialidade, que diz que deve ser 

aplicada a regra mais específica em prejuízo da regra geral. 

A definição de uma validade jurídica não é tida como sucessivo, pois, quer dizer que 

ou uma norma será válida ou será considerada inválida, o que dá a entender que ela será 

aplicada ou não aplicada.  

 Por outro lado, quando se trata de conflitos entre princípios, sua solução é diversa, isso 

porque os princípios são considerados como mandados de otimização. Ao tratar da colisão 

entre princípios nos referiremos à colisão entre direitos fundamentais.  

 Quando os princípios colidem, na teoria de Alexy, automaticamente um deles deverá 

ceder para que o outro se aplique integralmente. No entanto, o fato de ceder, não quer dizer 

que o princípio cedente será excluído do ordenamento jurídico ou invalidado. Acontece que 

um princípio em determinado caso concreto, terá uma certa prevalência sobre o outro.98 

Busca-se uma resolução da conflitualidade na proporção de valor ou peso, não 

exigindo a exclusão de algum princípio por conta da sua não incidência ou não prevalência 

diante da ponderação do conflito, como acontece com as regras. Nessa situação não acontece 

também a incidência da cláusula de exceção. 

Esta maneira de solução é denominada pelo teórico Alexy como “lei de colisão”. Todo 

conflito de interesse materializado com base nos princípios, na forma da lei de colisão, se dará 

por meio de uma ponderação dos interesses que conflitam, que acontece na proporção do 

peso99. Ainda sobre a lei de colisão, Alexy diz que deve ser feito aquilo que ele chama de 

sopesamento entre princípios que se divergem e que são conflitantes. Estabelece que no 

conflito de princípios não deve existir prioridades entre eles por contra própria.  

Assim, a colisão de princípios tem como solução direta no caso concreto a atuação da 

ponderação. Como já visto anteriormente, os princípios são "mandados de otimização" que 

devem ser aplicados para que atinjam um bem maior para toda a sociedade, suprindo assim as 

                                                           
96 SANTOS, Daniele Galvão de Sousa. op. cit., p. 06. 
97ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993. 

apud CARNEIRO, Isabela Rebouças Maia Wálber Araújo. O que é isto - Ponderação de princípios? 

Disponível: <http://www.revistas.unifacs.br/index.php/sepa/article/viewFile/2825/2055>. Acesso em: 10 jun. 

2017. 
98SOARES, Marina. Princípios: A Regra do Sopesamento de Robert Alexy como Método de Delimitação da 

Competência Legislativa do Município no Caso Concreto. P. 20. 
99 SANTOS, Daniele Galvão de Sousa. op. cit., p. 07. 
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suas necessidades. Para chegar à conclusão de qual princípio é diretamente o mais justo, como 

fator de ponderação, geralmente é utilizado o Princípio da Proporcionalidade. 

 

 

3.4 PRINCIPIO DA MÁXIMA PROPORCIONALIDADE  
 

 

 O Princípio da Máxima Proporcionalidade é considerado um postulado de grande 

relevância dentro do Direito brasileiro, utilizado bastante para controlar os atos da sociedade, 

bem como do Poder Público. Sua aplicação tem ocasionado vários problemas. 

 O postulado da proporcionalidade aplica-se nos casos em que exista uma relação de 

causalidade entre um meio e um fim evidentemente tangível. A petição de fins 

constitucionalmente legitimados implicará no reconhecimento de medidas que sejam 

adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito. 

 Neste sentido, de acordo Alexy, cumpre referir que: 

 

A adequação refere-se ao meio que se pode utilizar em situação fática para a 

obtenção de uma finalidade qualquer. Usa-se o critério da necessidade para a escolha 

do melhor meio para que seja o fim almejado obtido, ou seja, o meio menos gravoso. 

Se, por exemplo, houver duas medidas adequadas para atingir o fim de um princípio 

e ambas embaraçam a realização de outro princípio, não há como se resolver a 

questão através da necessidade, então, deve ser feita a análise da possibilidade 

jurídica, que é uma questão de sopesamento (proporcionalidade em sentido estrito). 

Em outras palavras, se até mesmo o meio menos gravoso afete a realização do 

segundo princípio em jogo, após a necessidade deve ser analisada a 

proporcionalidade em sentido estrito.100 
 

Após aferição de que a máxima proporcionalidade se estrutura em três “sub-regras”, 

nada se torna mais importante que o entendimento estrutural dessas sub-regras para a 

aplicação da proporcionalidade na solução de colisão de princípios (direitos) fundamentais.101 

Essa máxima da proporcionalidade, prevista por Alexy de modo estruturado, traz uma 

maior segurança jurídica aos interessados no caso concreto no momento de interpretação e 

aplicação da norma, garantindo uma ponderação mais eficaz. Isso, consequentemente, diminui 

as chances de que aconteça uma hermenêutica negativa, ou seja, uma espécie de 

“decisionismo judicial”, o que poderia gerar prejuízos a algum direito fundamental envolvido 

                                                           
100ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2008. apud SOARES, Marina. Princípios: A Regra do Sopesamento de Robert Alexy como 

Método de Delimitação da Competência Legislativa do Município no Caso Concreto. P. 27. Disponível em: 

<http://www.revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/viewFile/2488/1822>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
101TOMAZ, Carlos Alberto Simões de; OLIVEIRA, Alexandre Máximo. A Máxima da Proporcionalidade no 

Novo Código de Processo Civil: Solução para Colisão de Princípios ou Regras. XXIV 

CONPEDI/FUMEC/DOM HELDER CAMARA. Belo Horizonte: 2015, p. 09. 
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no caso.102 Este decisionismo judicial referido ocorre quando o intérprete se utiliza de 

opiniões pessoais na aplicação da norma, subvertendo muitas das vezes alguns valores 

legalmente previstos nas regras e princípios. 

 

 

3.5 MODELO DE PONDERAÇÃO  

 

 

Afirma Ávila103 que a ponderação visa atribuir pesos a elementos que se cruzam, um 

método utilizado sem referir a pontos de vistas materiais, que, de alguma forma, conduzem 

esse sopesamento. 

Alexy104, mesmo sendo criticado por muitos por uma certa falta de racionalidade, 

buscou como uma saída racional, ao seu modo, para a solução da colisão de normas 

fundamentais, uma fórmula de ponderação, conhecida também como fórmula de peso. 

Esta fórmula realiza uma valoração dos princípios de maneira abstrata. O intérprete 

deverá valorar princípios diversos sem a sua aplicação ao caso prático. Essa valoração é uma 

fase que dificilmente terá um consenso. Caberá ao intérprete definir em etapas diversas qual o 

grau de não cumprimento de um princípio para que o outro seja aplicado, ou o grau do 

prejuízo que acaba submetendo o princípio aplicado. Para isso, define os graus em escala de 

1,2 ou 4.105 

 Com os graus em mãos, o intérprete tem o papel de estabelecer qual o grau de não 

cumprimento ou prejuízo gerado pelo cumprimento de um princípio aplicável ou do outro que 

colide.  

É verificada também a importância dos direitos fundamentais justificadores da 

intervenção, que se dá através da definição de relevância da satisfação do princípio oposto. 

Sendo assim, só resta realizar o papel da ponderação em sentido específico, quando se 

analisa se a importância da satisfação de um direito fundamental justifica a não satisfação do 

outro no caso concreto. Mesmo não sendo viável racionalizar por completo a tarefa de solução 

de conflitos entre princípios, de forma incontestável Alexy consegue expor ao intérprete do 

                                                           
102 TOMAZ, Carlos Alberto Simões de; OLIVEIRA, Alexandre Máximo. op. cit., p. 08. 
103ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14ª ed. 

Editora Malheiros, 2013, p. 164. 
104ALEXY, Robert. Zum Begriff des Rechtstheorie. Argumentation und Hermeneutik in der Jurisprudenz, 

Rechtstheorie Separata 1/65. apud ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: Da definição à aplicação dos 

princípios jurídicos. 14ª ed. Editora Malheiros, 2013, p. 164. 
105 LEAL, Rogério Gesta; PAVÃO, Fabio Biasi. Regras de Ponderação de Robert Alexy e Reflexões sobre a 

Dupla Dimensão dos Direitos Humanos em Análise de Conflito de Direitos em Caso Concreto de 

Infanticídio em Aldeias Indígenas. P. 312-313. 
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direito o que realmente precisa ser considerado na análise de colisão de princípios.106 Ele 

tenta expor nessa fórmula uma ponderação forte e com uma certa cientificidade, que é o que 

traz uma maior coerência em sua teoria.  

A lei da ponderação é vista ainda como um método bastante subjetivo, e essa visão 

acontece por conta da análise do intérprete, que inevitavelmente se utilizará de valores e 

opiniões pessoais que foram adquiridas por todo o processo de formação e desenvolvimento 

da sua personalidade. Visualizando superficialmente já fica fácil a percepção da subjetividade 

entranhada nessa forma de ponderar princípios e solucionar as colisões entre eles. 

Ao destinar ao intérprete a tarefa de atribuir valores 1, 2 ou 4 aos fatores em sua 

fórmula de sopesamento, Alexy frustra a expectativa de aplicação absolutamente racional da 

fórmula, vez que os valores não podem ser justificados sem que se verifique a utilização do 

juízo subjetivo do intérprete. 

Querendo diminuir ao máximo o subjetivismo existente de modo mais racional 

possível, Alexy propõe a fórmula abaixo, para que seja utilizada na solução de conflitualidade 

de normas fundamentais (princípios) nos casos concretos: 

 

Gi,j = Ii . Gi . Si 

         ___________ 

           Ij . Gj . Sj 

 

 

 Para que ocorra a utilização da fórmula, basta separar os dois princípios conflitantes e 

inseri-los na fórmula como supramencionada. A letra “i” e letra “j” são os direitos 

fundamentais conflitantes. A letra “G” representa o peso abstrato de cada princípio, o que quer 

dizer, o valor que cada um possui não importando qual o caso analisado. “S” é a importância 

do cumprimento do princípio no caso concreto. Por fim, “I” é o grau de intensidade da 

intervenção, ou seja, a “insatisfação ou afetação de um dos princípios e o quanto um princípio 

ser escolhido influenciará em termos de insatisfação do outro”.107  

Em contrapartida, o recurso da ponderação e do sopesamento adotado por Alexy, sofre 

diversas críticas em nos meios de discussões jurídicas. Os opositores da teoria do Filósofo 

Robert Alexy, tecem contraposições com fundamentos baseados em uma certa omissão de 

racionalidade ao interpretar e decidir, gerando uma alta carga de subjetividade. 

Para melhor expor esta crítica, expõe Paula Gazorni o seguinte: 

 

                                                           
106 LEAL, Rogério Gesta; PAVÃO, Fabio Biasi. op. cit., p. 312. 
107 LEAL, Rogério Gesta; PAVÃO, Fabio Biasi. op. cit., p. 313. 
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Entre os autores que argumentam contra o sopesamento sob este e outros pontos de 

vista destacam-se Jürgen Habermas, Friedrich Müller, Bernhard Schlink e Ernst 

Wolfgang Böckenförde. A objeção mais frequente diz respeito à ideia de que o 

sopesamento seria uma técnica inconsistente do ponto de vista metodológico, pois a 

noção de ponderação é vaga e pouco clara sobre o conteúdo da técnica. Além disso, 

inexistiria um padrão de medida homogêneo e externo aos bens em conflito capaz de 

pesar de forma consistente a importância de cada um deles. Tal inconsistência 

metodológica relacionada com falta de parâmetros racionais para o sopesamento 

corresponde, em linhas gerais, à crítica formulada por Habermas, o que levou Alexy, 

no posfácio do livro, a dialogar justamente com esse autor para rebater as críticas 

sobre a racionalidade do método.108 
 

 Desta forma, fica demonstrado que o que é defendido por Alexy sofre variadas críticas 

por nomes de peso do mundo jurídico. Vale destacar que a teoria do sopesamento foi 

amplamente aplicada nas decisões brasileiras, discussão a ser tratada no próximo tópico.  

Com isso, após discorrer acerca de alguns dos posicionamentos de Robert Alexy neste 

capítulo, passa-se então para a análise de casos concretos onde a teoria de ponderação e 

sopesamento defendidos por este autor esteja presente. 

 

 

3.6 JULGADOS DOS CASOS CONCRETOS PELOS TRIBUNAIS 

 

 

Neste tópico, será tratado nos seus seguintes subitens, as decisões já tomadas em casos 

em situações em que ocorra conflitos aparentes de normas nos tribunais brasileiros nos seus 

diferentes âmbitos. Inicialmente serão explanados os julgados acerca das manifestações 

culturais objetos deste trabalho, e em seguida, julgados em que a teoria da ponderação do 

Robert Alexy também esteja presente.  

 Quando a manifestação da Rinha de Galo, a mesma já possui entendimento firmado no 

STF. Existem alguns precedentes que tratam de modo específico acerca da rinha de galo. São 

eles a: ADI n.º 1856 do Estado do Rio de Janeiro; ADI n.º 2514 do Estado de Santa Catarina; 

ADI n.º 3776 do Estado do Rio Grande do Norte. Todas estas ações julgadas pelo STF 

culminaram na declaração de inconstitucionalidade das Leis Estaduais que visavam 

regulamentar a prática.  

A ADI 2514 de Santa Catarina, teve como fundamento a prática atentatória a 

Constituição Federal, por conta dos atos de crueldade que sofrem os animais. O Tribunal por 

unanimidade decidiu e julgou procedente a ação direta. 

                                                           
108GORZONI, Paula. Entre o princípio e a regra. P. 275. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/nec/n85/n85a13.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 11.366/00 DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA. ATO NORMATIVO QUE AUTORIZA E 

REGULAMENTA A CRIAÇÃO E A EXPOSIÇÃO DE AVES DE RAÇA E A 

REALIZAÇÃO DE "BRIGAS DE GALO". A sujeição da vida animal a 

experiências de crueldade não é compatível com a Constituição do Brasil. 

Precedentes da Corte. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado 

procedente.109 
 

 Também, decidida por unanimidade pelos Ministros do STF, a ADI 3776/RN declarou 

a inconstitucionalidade da Lei Estadual que tinha o objetivo de regulamentar a competição 

galística. 

 

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 7.380/98, do Estado do Rio 

Grande do Norte. Atividades esportivas com aves das raças combatentes. "Rinhas" 

ou "Brigas de galo". Regulamentação. Inadmissibilidade. Meio Ambiente. Animais. 

Submissão a tratamento cruel. Ofensa ao art. 225, § 1º, VII, da CF. Ação julgada 

procedente. Precedentes. É inconstitucional a lei estadual que autorize e 

regulamente, sob título de práticas ou atividades esportivas com aves de raças ditas 

combatentes, as chamadas "rinhas" ou "brigas de galo".110 
 

 Essa ADI foi julgada procedente por unanimidade, presidido o julgamento pelo 

Ministro Gilmar Mendes. A consideração da Rinha de Galo como atentatório a Constituição 

Federal acaba por ser utilizado pelos julgadores por conta da desconsideração da prática da 

Rinha de Galo como manifestação cultural.  

 A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1856, declarou inconstitucional uma 

Lei do Estado do Rio de Janeiro que tentava regulamentar a prática, como segue a ementa: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - BRIGA DE GALOS (LEI 

FLUMINENSE Nº 2.895/98)- LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE, PERTINENTE A 

EXPOSIÇÕES E A COMPETIÇÕES ENTRE AVES DAS RAÇAS 

COMBATENTES, FAVORECE ESSA PRÁTICA CRIMINOSA - DIPLOMA 

LEGISLATIVO QUE ESTIMULA O COMETIMENTO DE ATOS DE 

CRUELDADE CONTRA GALOS DE BRIGA - CRIME AMBIENTAL (LEI Nº 

9.605/98, ART. 32)- MEIO AMBIENTE - DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA 

INTEGRIDADE (CF, ART. 225)- PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU 

CARÁTER DE METAINDIVIDUALIDADE - DIREITO DE TERCEIRA 

GERAÇÃO (OU DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O 

POSTULADO DA SOLIDARIEDADE - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA 

FAUNA (CF, ART. 225, § 1º, VII)- DESCARACTERIZAÇÃO DA BRIGA DE 

GALO COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL - RECONHECIMENTO DA 

INCONSTITUIONALIDADE DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA - AÇÃO 

DIRETA PROCEDENTE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE AUTORIZA A 

REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES E COMPETIÇÕES ENTRE AVES DAS 

                                                           
109SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 2514 SC. Rel. Eros Grau. Data de Julgamento: 29/06/2005. 

Tribunal Pleno. DJ: 09 dez. 2005. v. 27, n. 324, 2005, 42-47. 
110SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3776. RN. Rel. Min. Cezar Peluso. Data de Julgamento: 

14/06/2007. Tribunal Pleno. DJ: 29-06-2007. v. 29, n. 343, 2007, p. 104-109 RT v. 96, n. 865, 2007, p. 118-121. 
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RAÇAS COMBATENTES - NORMA QUE INSTITUCIONALIZA A PRÁTICA 

DE CRUELDADE CONTRA A FAUNA - INCONSTITUCIONALIDADE. - A 

promoção de briga de galos, além de caracterizar prática criminosa tipificada 

na legislação ambiental, configura conduta atentatória à Constituição da 

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

perversa, à semelhança da farra do boi (RE 153.531/SC), não permite sejam 

eles qualificados como inocente manifestação cultural, de caráter meramente 

folclórico [...].111 (Grifo nosso) 
 

 Decidiu o Supremo pela inconstitucionalidade da norma sob o argumento de que a 

pretensa Lei Estadual trazia em seu bojo atos atentatórios a Constituição ao submeter animais 

a crueldade. Vale mencionar também que a partir da interpretação realizada pela maioria dos 

Ministros, ficou decidido que a Rinha de Galo não pode ser qualificada como manifestação 

cultural, o que reforçou ainda mais a decisão de inconstitucionalidade tomada.  

Como o exposto, após estas decisões, ficou banida a Rinha de Galo, sendo configurada 

como prática que gera crueldade aos animais, conforme estabelecido no artigo 32 da Lei de 

Crimes Ambientais e no artigo 225, §1º VII da Constituição Federal. O STF entendeu que a 

prática da Rinha de Galo não é caracterizada como uma manifestação cultural, e sim um mero 

ato de crueldade onde o objetivo é ferir até a morte os animais envolvidos e utilizá-los como 

objetos de apostas, sendo o proprietário, caso vencedor, recompensado.  

Já ao tratar da prática da Farra do Boi, a propositura de uma Ação Civil Pública com o 

intuito de obrigar o Estado de Santa Catarina a proibir as Farras em seu território foi negada 

pelo juízo a quo com o fundamento de serem as autoras carecedoras da ação ante a 

impossibilidade jurídica do pedido. Essa sentença foi objeto de uma apelação, que também foi 

improvida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado.  

 A questão foi encaminhada ao STF, que deu ensejo ao Recurso Extraordinário nº 

153.531, que tentava obter decisões contrárias das já obtidas nas instâncias de primeiro e 

segundo grau. Segue ementa do Recurso Extraordinário em questão: 

 

COSTUME - MANIFESTAÇÃO CULTURAL - ESTÍMULO - RAZOABILIDADE 

- PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA - ANIMAIS - CRUELDADE. A 

obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, 

incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da 

observância da norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, no 

que veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Procedimento 

discrepante da norma constitucional denominado "farra do boi".112 (Grifo 

nosso) 

                                                           
111SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 1856 RJ. Rel. Min. Celso de Mello. Data de Julgamento: 

26/05/2011. Tribunal Pleno. DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-02 PP-

00275. 
112SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 153531 SC. Rel. Francisco Rezek. Data de Julgamento: 03/06/1997. 

Segunda Turma. DJ: 13 mar. 1998. PP-00013 EMENT VOL-01902-02 PP-00388. 
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O STF julgou e decidiu pela proibição da prática no Estado de Santa Catarina, por 

configurar ofensa a preceito constitucional. O Supremo decidiu que a Farra do Boi gera maus 

tratos e crueldade aos animais envolvidos. A decisão foi dada após uma forte movimentação 

das associações de proteção ao animal. 

Quanto a conflitualidade de normas fundamentais, se extrai do Voto do Ministro 

Presidente do STF à época da votação do RE 153.531, o Sr. Néri da Silveira, que deu 

provimento ao Recurso, como segue: 

 

Entendo, dessa maneira que os princípios e valores da Constituição em vigor, que 

informam essas normas maiores, apontem no sentido de fazer com que se reconheça 

a necessidade de se impedirem as práticas, não só de danificação ao meio ambiente, 

de prejuízo à fauna e à flora, mas, também, que provoquem a extinção de espécies 

ou outras que submetam os animais a crueldade. A Constituição, pela vez 

primeira, tornou isso preceito fundamental, e assim, não parece que se possam 

conciliar determinados procedimentos, certas formas de comportamento social, 

tal como a denunciada nos autos, com esses princípios, visto que elas estão em 

evidente conflito, em inequívoco atentado tais postulados maiores [...].113 (Grifo 

nosso) 
  

 No presente voto mencionado, prevê a partir do posicionamento do julgador, o 

reconhecimento de um conflito de normas fundamentais, com premente atentado aos 

postulados (princípios) utilizados para interpretar o caso concreto.  

 No que se refere ao Rodeio e a Vaquejada, serão tratados conjuntamente por serem 

duas práticas culturais que se assemelham bastante no critério de sujeição dos animais a 

situações de crueldade exacerbada. Em diversas decisões judiciais são utilizados precedentes 

de vaquejada para fundamentar a decisão quanto ao rodeio e vice-versa.  

 Assim como tratado no capítulo anterior, a vaquejada e o Rodeio são duas 

manifestações culturais esportivas de muito renome no Brasil com fortes influências 

econômicas. 

 Na busca de um respaldo jurídico, o Estado do Ceará tentou regulamentar a prática no 

Estado através da Lei Estadual 15.299/2013. Esse Diploma foi objeto da ADI 4983 no STF e 

declarada inconstitucional por maioria (6 votos a 5), por violação ao dispositivo 225, §1º, VII 

da Constituição Federal, que proíbe práticas que submetam os animais à crueldade. Votaram 

pela procedência: os Ministros Marco Aurélio (relator), Luis Roberto Barroso, Celso de 

                                                           
113SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 153531 SC. Rel. Francisco Rezek. Data de Julgamento: 03/06/1997. 

Segunda Turma. DJ: 13 mar. 1998. PP-00013 EMENT VOL-01902-02 PP-00388, p. 418-419. 
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Mello, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, e Carmen Lúcia. Pela improcedência: os 

Ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Teori Zavascki, Luiz Fux e Dias Toffoli.  

Segue ementa da ADI 4983 discutida:  

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR - JULGAMENTO 

DEFINITIVO. 1. Esta ação direta de inconstitucionalidade tem como objeto a Lei nº 

15.299, de 8 de janeiro de 2013, do Estado do Ceará, que regulamenta a vaquejada 

como prática desportiva e cultural. A racionalidade própria ao Direito direciona a 

aguardar-se o julgamento definitivo. 2. Aciono o disposto no artigo 12 da Lei nº 

9.868/99. Providenciem as informações, a manifestação do Advogado-Geral da 

União e o parecer do Procurador-Geral da República. 3. Publiquem. Brasília, 27 de 

julho de 2013.Ministro MARÇO AURÉLIO Relator.114 
 

Os Ministros que decidiram pela inconstitucionalidade da Lei argumentaram que os 

maus tratos aos animais envolvidos é algo inequívoco e intrínseco à vaquejada, não 

prevalecendo o direito à manifestação cultural, previsto no artigo 215 da Constituição Federal. 

Esta decisão causou revolta e polêmica entre os amantes do esporte, que não ficaram inertes e 

realizaram diversos protestos em Brasília, onde estiveram presentes caravanas de toda a 

região nordestina, contra a decisão do Supremo. 

Cumpre referir o posicionamento do Ministro Gilmar Mendes que foi exposto em seu 

voto que negava provimento a Ação Direta de Inconstitucionalidade suscitada. Seguem 

trechos: 

 

Verifica-se, portanto, que a ponderação, ao se estar diante de aparente conflito 

entre princípios comparáveis entre si, é técnica necessária e usualmente utilizada 

no direito comparado. 

 

Trata-se de evidente conflito de “visões de mundo” entre os que querem a 

proibição dessa atividade e os que a defendem, cuja resolução não pode recair na 

aplicação da regra do 'tudo ou nada'. 

 

A utilização de critérios de ponderação faz-se, assim, extremamente relevante 

no tema aqui tratado. Verificar se, no caso concreto, determinada prática agride o 

animal a tal ponto que possa ser considerada desproporcional ou injustificável para 

obtenção do fim pretendido – para manifestações culturais, religiosas ou comerciais 

– já foi objeto de análise de diversas Cortes Constitucionais no mundo.115 (Grifo 

nosso) 
 

                                                           
114SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4983 CE. Rel. Min. Marco Auréli., Data de Julgamento: 

27/07/2013. DJe-150 DIVULG 02/08/2013 PUBLIC 05/08/2013. Disponível em: 

<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23889398/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-4983-ce-stf#>. 

Acesso em: 10 jun. 2017. 
115 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4983 CE. Rel. Min. Marco Aurélio. Data de Julgamento: 

27/07/2013. DJe-150 DIVULG 02/08/2013. PUBLIC 05/08/2013. Disponível em: 

<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23889398/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-4983-ce-stf#>. 

Acesso em: 10 jun. 2017. 
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 Os trechos do voto do Ministro Gilmar Mendes salientados demonstram 

modestamente uma proximidade do intérprete (Ministro), com o que é amparado pela teoria 

de Robert Alexy. Isso acontece quando ele alude que é extremamente necessária a utilização 

de critérios de ponderação (lei de colisão) e que não deve ser aplicado a regra do “tudo ou 

nada”. Como já tratado, essa regra do tudo ou nada é aplicada de modo diferenciado por 

Alexy. Isso demonstra a aplicação dos seus conceitos dentro do ordenamento jurídico-

constitucional brasileiro.  

 Para finalizar, passe-se agora para a análise de julgados dos tribunais brasileiros que 

tratam de conflitos de normas fundamentais quanto a diferentes temas dos já até então 

explanados, em que se utilizam como fundamentação de suas decisões a teoria do nobre 

Filósofo do Direito Robert Alexy.  

 O próximo julgamento versa sobre um agravo de instrumento em face da decisão 

proferida por decisão de um juiz singular do Estado de Minas Gerais, que indeferiu a 

antecipação dos efeitos da tutela do recorrente que visava inibir a veiculação de reportagens 

que envolvessem o seu nome. Aduz que a situação não deve perdurar, porque o direito 

fundamental de imprensa do agravado colide com os direitos fundamentais da honra e 

imagem previstos constitucionalmente.  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. NOTÍCIA VEICULADA PELA IMPRENSA. 

DANO MORAL. COLISÃO ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E 

DIREITO À HONRA E À VIDA PRIVADA. LEI DE COLISÃO E DE 

PONDERAÇÃO. HOMEM PÚBLICO. RELATIVIDADE DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS. [...] As normas constitucionais pertinentes aos direitos 

fundamentais possuem o caráter de princípios. Ao contrário das regras, que se 

submetem à lógica do tudo ou nada, os princípios exigem sua aplicação da 

melhor maneira possível, por meio das possibilidades fáticas e jurídicas 

existentes. Enquanto se discute, em relação ao conflito de regras, a sua validade 

ou invalidade, quanto aos princípios se busca a melhor forma de otimizá-los por 

meio das chamadas leis de colisão e de ponderação desenvolvidas por Robert 

Alexy. Na lei de colisão, estabelece-se um juízo de relação de precedência 

condicionada, ponderando-se qual dos princípios haverá de sobrelevar o outro 

numa análise da relação entre o pressuposto fático e a conseqüência jurídica daí 

advinda. Na lei de ponderação dá-se argumento racional à fundamentação 

utilizada na interpretação da precedência de alguns princípios sobre outros, 

justificando a mitigação da aplicação de determinado princípio por meio da 

valorização da importância da prevalência do outro que lhe sobrepôs. O direito 

à liberdade de imprensa não é absoluto, havendo de ser exercido em harmonia com 

outros previstos na Constituição. O exercício da liberdade de expressão e 

informação está dentro do marco traçado para a sua forma lícita de ação. A colisão 

dos princípios deve ser solucionada pela ponderação balizada na análise do 

caráter público da informação, bem como do limite interno da veracidade que 

conforma a liberdade de expressão e informação.116 

                                                           
116TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AI 10479130068790001 MG. Rel. Cabral da 

Silva Data de Julgamento: 08/10/2013. 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2013. 
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O agravado apresentou alegações, impugnando as alegações da agravante, bem como 

apresentando aos autos documentação suficiente que comprovou o exercício da liberdade de 

expressão. Nesse caso, restou demonstrado a aplicação da teoria adotada por Alexy, em que 

considera as normas pertinentes aos direitos fundamentais com caráter de princípios, e que o 

direito a imagem não é considerado absoluto, devendo ser aplicado a lei da ponderação.  

 Em sentido similar, tem-se o seguinte agravo de instrumento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais que segue: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

POSSIBILIDADE DE PENHORA DE ATÉ 30% DO VALOR DOS 

RENDIMENTOS MENSAIS - DIREITO FUNDAMENTAL À TUTELA 

EXECUTIVA - DIREITO FUNDAMENTAL AO PATRIMÔNIO MÍNIMO - 

COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS - PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E PONDERAÇÃO - 

NEOCONSTITUCIONALISMO - NEOPROCESSUALISMO. Os direitos 

fundamentais podem ser conceituados como "todas aquelas posições jurídicas 

favoráveis às pessoas que explicitam, direta ou indiretamente, o princípio da 

dignidade humana, que se encontram reconhecidas no texto da Constituição formal 

(fundamentalidade formal) ou que, por seu conteúdo e importância, são admitidas e 

equiparadas, pela própria Constituição, aos direitos que está formalmente reconhece, 

embora dela não façam parte (fundamentalidade material)". (JÚNIOR, Dirley da 

Cunha. Curso de direito constitucional. 2ª ed., Ed.: Juspodivm, 2008, pág. 573). Há 

um direito fundamental do credor à tutela executiva e há um direito fundamental do 

devedor a um patrimônio mínimo. Em caso de colisão entre direitos fundamentais 

utiliza-se a denominada regra da proporcionalidade e as três sub-regras que a 

compõem, quais sejam: regra da adequação (ou pertinência); regra da necessidade 

(ou da exigibilidade, ou da escolha do meio mais suave); regra da 

proporcionalidade em sentido estrito (ou regra da determinação do sopesamento 

ou ponderação). [...]117 (Grifo nosso) 
 

 O Agravo de Instrumento em comento foi interposto para rebater a decisão proferida 

pelo Juiz da Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG, que não acatou o seu pedido de 

bloqueio de 30% do salário do executado. Trata aqui de uma colisão de direitos fundamentais 

do devedor a um patrimônio mínimo e o direito fundamental do credor de ter a tutela 

executiva.  

 O trecho destacado acima foi retirado do voto do Relator do recurso, o Des. Veiga de 

Oliveira.  

Pelo exposto, fica nítida a aplicação da teoria que é defendida por Alexy pelo julgador, 

posto que fundamenta o seu voto com alguns entendimentos em que o autor é adepto, como o 

                                                           
117TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AI 10024110119542001 MG. Rel. Veiga de 

Oliveira. Data de Julgamento: 28/05/2013. 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/201. 
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da máxima proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 

estrito).  

Será analisado agora um Recurso Inominado interposto na Terceira Turma Recursal do 

TJ-RJ118 (Processo n.º 0011176-55.2010.8.19.0087), que teve como origem uma Ação 

Indenizatória com base no Código de Defesa do Consumidor, que buscava a compensação por 

Danos Morais.  

Alega a recorrente que se internou no hospital para conceber seu filho e que foi 

impedida pelo hospital de ser acompanhada pelo seu marido, permitindo apenas ter 

acompanhante do sexo feminino, o que era inviável na ocasião. O seu marido só pôde entrar 

em horário de visita, não podendo permanecer no local após o fim do horário de visitação.  

Por outro lado, a recorrida alega que não poderia permitir a presença de um homem 

em enfermaria coletiva e exclusivamente feminina, sob pena de retirar a privacidade das 

demais pacientes ali internadas.  

A Sentença foi prolatada julgando improcedentes os pedidos.  

Seguem trechos extraídos dos votos dos Desembargadores (julgadores) que deram 

ensejo a improcedência do Recurso. 

 

[…] O caso em análise deve ser verificado sob a ótica do direito constitucional, eis 

que de um lado temos: o direito à privacidade das outras parturientes que também 

estavam no local e do outro lado, o direito da recorrente de exerce na plenitude a 

tutela ao núcleo fundamental da família prevista na Lei nº. 11.108/05 [...] 

 

[…] Assim sendo, a solução da lide se dará, no caso em tela, mediante a ponderação 

de direitos fundamentais, já que se encontram em colisão o direito à intimidade e à 

privacidade das outras parturientes com o direito da autora de obter um 

acompanhante durante a internação [...] 

 

Nas palavras de ALEXY "quanto mais intensa se revelar a intervenção em um dado 

direito fundamental, maiores hão de se revelar os fundamentos justificadores dessa 

intervenção”.119 
 

 O Recurso foi improvido, prevalecendo de acordo o contexto do caso concreto o 

direito fundamental a privacidade. A íntegra do julgado encontra-se em anexo. 

Expostos os julgados, fica de fácil percepção a presença da teoria do Alexy em 

diferentes decisões tomadas pelos julgadores (juízes) dos tribunais brasileiros, citando muita 

das vezes expressamente o seu nome como fundamentação doutrinária para resolução da lide. 

                                                           
118TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RI 00111765520108190087 RJ. Rel. Fabio 

Ribeiro Porto. Data de Julgamento: 12/05/2010. Terceira Turma Recursal. Data de Publicação: 17/05/2011. 
119TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RI 00111765520108190087 RJ. Rel. Fabio 

Ribeiro Porto. Data de Julgamento: 12/05/2010. Terceira Turma Recursal. Data de Publicação: 17/05/2011. 



57 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

De forma resumida, o presente trabalho teve por escopo examinar sob os aspectos da 

teoria de Robert Alexy, a conflitualidade de dois direitos fundamentais colidentes, que são 

eles: o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito a manifestação 

cultural, e à sua aplicabilidade nos tribunais brasileiros. O estudo afrontou os direitos 

fundamentais em jogo e considerou todos os argumentos, aplicando a teoria de Robert Alexy 

para se concluir sobre a prevalência de um direito sobre outro.  

Desta maneira, no propósito de contextualizar o objeto do trabalho e apresentar um 

desenvolvimento lógico da matéria, fez-se necessário tratar de temas e retomar conceitos 

relacionados ao meio ambiente voltado para a proteção do animal e as manifestações 

culturais, bem como sobre os aspectos dos conflitos aparentes de normas fundamentais, seus 

reflexos no mundo jurídico e o protagonismo judicial da teoria da ponderação do Filósofo do 

Direito, Robert Alexy, como solução desses conflitos.  

Para tal, inicialmente foi abordado o conceito de meio ambiente e a importância 

ecológica da fauna, percorrendo uma linha cronológica da evolução histórica da legislação 

ambiental de proteção dos animais não humanos, passando desde as suas primeiras previsões 

legais até os dias atuais, ainda que de forma breve.  

Logo após, dedicou-se a análise do direito a cultura, tratando das manifestações 

culturais que utilizam os animais na sua prática, como a farra do boi, rinha de galo, rodeio e 

vaquejada, onde restou demonstrado a partir dos diversos julgamentos do STF que são 

práticas inconstitucionais que fere o texto da Carta Magna por submeter os animais a 

crueldade, prevalecendo assim o direito fundamental que garante um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

A partir da discussão acerca dos direitos a cultura e meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, direitos fundamentais inerentes ao cidadão, ficou claramente evidenciada as 

características desses dois direitos fundamentais como possuidores de uma alta carga 

axiológica e força jurídica. 

O terceiro capítulo tratou inicialmente dos conceitos gerais sobre normas sob os 

aspectos de Alexy, foi exposta a diferença entre princípios e regras, distinção preponderante 

para entender a estrutura das normas de direitos fundamentais e a aplicação da lei da 

ponderação através de uma formula peso. Destacou a importância do princípio da máxima 
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proporcionalidade e a sua aplicabilidade em diferentes demandas judiciais que possuem 

direitos fundamentais conflitantes. 

 Por conseguinte, por se tratar de dois direitos fundamentais previstos na Constituição 

Federal com uma importância significativa para a manutenção da vida humana, posto que, a 

partir do que foi demonstrado no desenvolvimento do trabalho, o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e o exercício do direito a cultura, são considerados princípios por 

estarem atrelados a manutenção da dignidade da pessoa humana com ampla diversidade de 

valores e pensamentos, o que demonstrou a necessidade de uma solução mais adequada 

possível para uma situação tão complexa.  

 Como se sabe, o ordenamento jurídico não pode ser composto de duas normas que se 

contradizem em um caso concreto quando se encontram dentro do mesmo âmbito de validade, 

caso este em que uma das duas deverá ser invalidada, o que geraria uma séria insegurança 

jurídica dentro do Direito Constitucional. Sendo assim, a utilização de um método eficaz para 

evitar qualquer insegurança jurídica é necessária, ainda mais quando se trata de dois direitos 

tão relevantes socialmente e economicamente. 

A lei da ponderação de Alexy dentro de uma situação tão ampla e delicada que é a 

colisão dos dois direitos fundamentais discutidos, é considerada como a mais recomendável 

para a sua solução, isto porque são lançadas valorações abstratas sobre os princípios e qual a 

sua relevância dentro do caso concreto, conduzindo uma interpretação a caminhos mais claros 

e coerentes.  

Portanto, comprovou a partir dos casos concretos expostos que grande parcela dos 

julgadores brasileiros são adeptos à lei da ponderação de Robert Alexy nas soluções de 

conflitos de normas fundamentais e que, apesar das mais variadas críticas quanto a possível 

falta de racionalidade que permeia a referida tese, o resultado é que a sua aceitação e 

aplicabilidade dentro do judiciário brasileiro se faz bastante presente, o que ratifica sua 

relevância e importância diante de colisões complexas.  
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ANEXO 

 

 
Processo n.º 0011176-55.2010.8.19.0087 Origem: I Juizado Especial Cível Regional 

de Alcântara Comarca de São Gonçalo Recorrente: MARCELE MORAES DA 

SILVA DIAS Recorrido: HOSPITAL DE CLÍNICAS DE NITERÓI LTDA. R E L A 

T Ó R I O Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA buscando compensação por Danos 

Morais intentada por MARCELE MORAES DA SILVA DIAS em face HOSPITAL 

DE CLÍNICAS DE NITERÓI LTDA. ao argumento que (i) em 03.03.2009 se 

internou no hospital réu para conceber seu filho, sendo que estava acompanhada de 

seu marido; (ii) ocorre que na recepção do hospital foi informada que apenas poderia 

ter como sua acompanhante uma mulher, o que era inviável, uma vez que toda sua 

família reside em cidade distante; (iii) seu filho nasceu às 22 horas e diante da 

negativa da ré em permitir a presença de seu marido como acompanhante, precisou 

passar a noite sozinha; (iv) a entrada do marido da autora somente foi permitida às 

14 horas, durante o horário de visitas; (v) a mulher que dividia o quanto com a 

autora não se opôs à presença do marido da autora; (vi) apesar disso, a Ré não 

permitiu que o mesmo permanecesse no local após o término do horário de visitas e, 

consequentemente, a autora permaneceu sozinha. Em razão dos fatos narrados, o 

Autor requer a condenação da Ré ao pagamento de indenização a título de danos 

morais. Audiência de Instrução e Julgamento realizada às fls. 38. Contestação 

apresentada às fls. 39/50, alegando, (a) ausência de defeito na prestação do serviço - 

tendo em vista que o plano de saúde contratado pela autora previa como 

acomodação quarto coletivo (enfermaria) e que, por ser a enfermaria exclusivamente 

feminina, apenas uma mulher poderia ser sua acompanhada durante seu período de 

internação; (b) o réu não poderia permitir a presença de um homem como 

acompanhante de uma paciente internada em enfermaria exclusivamente feminina, 

sob pena de retirar das outras pacientes o conforto e a privacidade; (c) se o réu 

tivesse cedido aos apelos da autora, neste momento poderia estar respondendo a uma 

demanda proposta justamente por outra paciente que dividia a enfermaria com a 

demandante; (d) a autora não foi privada da companhia de seu marido, tendo em 

vista que este pode visita-la nos horários destinados à visitação de pacientes 

internados na enfermaria; (e) a ré não contribuiu com o fato de a autora não poder 

contar com uma presença feminina para servir-lhe de acompanhante; e, por fim, (f) 

inexistência de danos morais- porque inexistente a violação à honra objetiva da 

pessoa jurídica, requerendo ao final a improcedência do pedido. A Sentença foi 

prolatada às fls. 54, homologando projeto de sentença, às fls. 52/54, julgando 

improcedentes os pedidos. As fls. 56/60 encontramos o recurso inominado intentado 

pela Autora, argumentando, (a) a Lei 11.108/05 e a Portaria 2.418 do Ministério da 

Saúde estabelecem que as parturientes tem direito a acompanhante durante o 

trabalho de parto e pós-parto nos hospitais públicos e conveniados do SUS, bem 

como o acompanhante da parturiente tem direito a acomodações adequadas e às 

principais refeições durante a internação; (b) os hospitais particulares também estão 

obrigado a permitir a presença de acompanhante, tendo em vista a Resolução da 

Diretoria Colegiada n.º 36, de 3 de junho de 2008, da ANVISA, a qual dispõe sobre 

o Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e 

Neonatal, cujo item 9.1 prevê que "o serviço deve permitir a presença de 

acompanhante de livre escolha da mulher no acolhimento, trabalho de parto, parto e 

pós-parto imediato.", requerendo ao final a procedência do pedido. Não foram 

apresentadas contrarrazões. É o breve relatório, passo ao voto. V O T O Ementa: 

Recurso Inominado Conhecido, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade 

e no mérito improvido. Estabelecimento hospitalar. Direito da parturiente de ser 

acompanhada pelo cônjuge, tendo em vista que não havia acompanhante do sexo 

feminino. Recusa do hospital. Enfermaria coletiva. Direito a privacidade. 

Manutenção in totum da sentença recorrida. Após analisar as manifestações das 

partes, os documentos e a sentença impugnada, estou convencido de que a mesma 

não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os 

quais passam a integrar o presente voto na forma do que permite o art. 46 da Lei nº. 
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9.099/95. Colisão entre direitos fundamentais. Proteção da intimidade das demais 

parturientes que estivessem no local. Precedente Jurisprudencial. O direito foi 

aplicado com acuidade e não há reparos a serem feitos. Dano moral não configurado 

na hipótese. Posto isso, conheço do recurso e VOTO no sentido de que lhe seja 

negado provimento. Custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação pela 

recorrente nos termos do art. 12 da Lei nº. 1.060/50. Trata-se de demanda em que a 

parte autora postula a condenação da Ré a compensá-la por danos morais 

decorrentes da proibição do cônjuge da autora em permanecer como seu 

acompanhante durante a internação para conceber seu filho. Argumenta (i) que por 

força de lei a parturiente tem o direito de indicar um acompanhante para o momento 

do parto e pós-parto nos hospitais públicos e conveniados do SUS e (ii) os hospitais 

particulares também estão obrigado a permitir a presença de acompanhante, tendo 

em vista a Resolução da Diretoria Colegiada n.º 36, de 3 de junho de 2008, da 

ANVISA. Argumenta que tais normas não fazem distinção quanto ao gênero do 

acompanhante. Verifica-se, que a autora contratou plano de saúde no qual lhe 

assistia direito de internação em enfermaria, ou seja, acompanhada de outras 

parturientes, não se tratando, portanto de quarto privativo. Assim sendo, a solução 

da lide se dará, no caso em tela, mediante a ponderação de direitos 

fundamentais, já que se encontram em colisão o direito à intimidade e à 

privacidade das outras parturientes com o direito da autora de obter um 

acompanhante durante a internação, que, na hipótese dos autos, somente 

poderia ser seu cônjuge, diante da ausência de outros familiares, em especial, 

do gênero feminino. Somente as circunstâncias da demanda intentada em juízo 

e a análise dos fatos pelo magistrado possibilitarão a realização da ponderação 

dos interesses em rota de colisão para determinar a aplicação no caso concreto 

de um dos princípios colidentes. O caso em análise deve ser verificado sob a ótica 

do direito constitucional, eis que de um lado temos: o direito à privacidade das 

outras parturientes que também estavam no local e do outro lado, o direito da 

recorrente de exerce na plenitude a tutela ao núcleo fundamental da família 

prevista na Lei nº. 11.108/05. Presente esse contexto, resta verificar se o direito 

público subjetivo da privacidade das outras parturientes, constitui, ou não, limitação 

externa a honra da Autora, que se viu privada da presença de seu marido. Entendo 

que a superação dos antagonismos existentes entre princípios constitucionais há de 

resultar da utilização, pelo Juiz, de critérios que lhe permitam ponderar e avaliar, 

"hic et nunc", em função de determinado contexto e sob uma perspectiva axiológica 

concreta, qual deva ser o direito a preponderar no caso, considerada a situação de 

conflito ocorrente, desde que, no entanto, a utilização do método da ponderação 

de bens e interesses não importe em esvaziamento do conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais, tal como adverte o magistério da doutrina . Para que se 

possa garantir a convivência harmônica dos citados princípios, ambos devem ceder 

em determinada intensidade, de acordo com as limitações jurídicas e fáticas do caso 

concreto. Em determinados casos um princípio ingressará mais na esfera de atuação 

do outro, sem que, no entanto, a amplitude de abrangência de um aniquile a 

existência do seu "concorrente". O mínimo essencial do princípio não é passível de 

restrição por outro princípio, pois não há hierarquia constitucional entre eles. Tal 

limitação de restrição do alcance dos princípios, fundamenta-se pela sua própria 

composição estrutural, pois estes se constituem de um núcleo mínimo essencial e de 

várias camadas ou gradientes sucessivos, de menor intensidade. Quanto mais 

afastado de seu núcleo, maior a possibilidade de restrição a ser imposta ao princípio 

e, de forma inversa, quanto mais próximo de seu núcleo essencial, mais difícil se 

torna sua ponderação.,". É como se, na nomenclatura de DWORKIN, o núcleo 

essencial do princípio tivesse dimensão de peso absoluta, que vai se reduzindo, 

sucessivamente, em direção às suas bordas. O ponto delicado da questão posta é 

delimitar até onde o direito a privacidade das demais mulheres que se encontram no 

leito coletivo feminino pode ser restringido pela pretensão da autora de ser 

acompanhada fora do horário de visita pelo seu marido. Deve-se buscar uma 

harmonização interna de valores que viabilize, de um lado, a possibilidade da autora 

se ver assistida e, de outro, a garantia da privacidade as demais pessoas do sexo 

feminino que se encontram no quarto.  Acolhendo o postulado da 

proporcionalidade, como forma metodológica de aplicação dos princípios em 
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rota de colisão, de modo a assegurar um resultado prático equilibrado e 

harmonizado com o sistema constitucional vigente, para que se possa permitir o 

ingresso do marido da autora a sala de parto, resguardando o direito a 

privacidade das demais parturientes. Parece registrar-se, na espécie em exame, 

uma situação de colidência entre a pretensão da Autora - violação a sua honra, e o 

interesse primário de tutela da privacidade das outras pessoas que se encontravam no 

local. Isso significa, em um contexto de liberdades em conflito, que a colisão 

dele resultante há de ser equacionada, utilizando-se, este magistrado, do 

método - que é apropriado e racional - da ponderação de bens e valores, de tal 

forma que a derrocada da honra em detrimento da privacidade, equalizaria os 

anseios da sociedade e asseguraria a solução justa e adequada ao caso concreto. 

Havendo colisão de direitos fundamentais, impõe-se a aplicação do princípio da 

proporcionalidade, para verificar se o ato alegadamente ilícito foi adequado, 

necessário e proporcional em sentido estrito. Caso em que, a conduta da Ré em 

impedir o marido da Autora de dormir no leito coletivo feminino, mostrara-se em 

consonância com tal princípio. Restrição do direito da autora, no que tange à ação da 

ré, que se mostra legítima, restando afastado o ato ilícito, e impondo-se em 

conseqüência disso a improcedência do pedido. Ressalte-se, nesse sentido, que o 

tema já objeto de apreciação pelo Egrégio Tribunal de Justiça, que, em julgamento 

de caso semelhante, dirimiu a controvérsia no julgamento dos Embargos 

Infringentes. Nesse sentido, esclareça-se que a sentença de mérito havia julgado 

improcedente o pedido inicial e o acórdão embargado, por maioria, deu provimento 

ao recurso do autor, vencida a Desembargadora Leila Mariano, a qual entendeu que 

inexistia ato ilícito, sendo que este entendimento foi acolhido no julgamento dos 

embargos infringentes, prevalecendo, portanto, ao final, conforme ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO PAI DE ASSISTIR AO 

PARTO DE SEU FILHO JUNTO À PRO MATRE. NEGATIVA DE 

AUTORIZAÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A SALA DE PARTO SERIA 

COLETIVA, SÓ SE PODENDO ADMITIR A PRESENÇA DE 

ACOMPANHANTES DO GÊNERO FEMININO, A FIM DE PROTEGER A 

INTIMIDADE DAS DEMAIS PARTURIENTES QUE ESTIVESSEM NO LOCAL. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA POR MAIORIA. 

EMBARGOS INFRINGENTES. PROVIMENTO. I - Nas lições do festejado 

professor e desembargador SERGIO CAVALIERI FILHO, "(.) Sempre que 

princípios constitucionais aparentam colidir, deve o intérprete procurar as recíprocas 

implicações existentes entre eles até chegar a uma inteligência harmoniosa, 

porquanto, em face do principio da unidade constitucional, a Constituição não pode 

estar em conflito consigo mesma, não obstante a diversidade de normas e princípios 

que contem. (.)"; II - Portanto, o direito constitucional assegurado ao pai que deseja 

assistir ao parto de seu filho está limitado pelo direito das demai s parturientes à 

privacidade que, nos conceitos de JJ Calmon de Passos, citado em voto do mesmo e 

insigne Desembargador CAVALIERI, "(.) é o refúgio da dignidade pessoal, o núcleo 

inexplorável do indivíduo, pelo que somente ele, e exclusivamente ele, pode 

autorizar sua desprivatização. E esta regra não comporta exceções"; III - Provimento 

ao recurso.(0118693-91.2007.8.19.0001 - EMBARGOS INFRINGENTES 1ª 

Ementa - DES. ADEMIR PIMENTEL - Julgamento: 12/05/2010 - DECIMA 

TERCEIRA CÂMARA CIVEL) Nesse sentido, permita-se transcrever trecho do 

voto vencido da eminente Desembargadora LEILA MARIANO, que foi prestigiado 

pelo aresto acima, tratando-se de caso análogo ao presente e do qual se extrai que a 

liberdade da Recorrente em ser acompanhada de seu cônjuge está limitada ao 

respeito devido às demais parturientes. "(.). Conquanto se entenda o interesse do pai 

em assistir o nascimento de seu filho, tem que se levar em consideração que o parto 

de sua mulher foi feito numa sala em que várias mulheres estão dando a luz, em 

diferentes etapas do trabalho de parto, não sendo confortável para nenhuma delas a 

presença de homens estranhos naquele momento tão especial, mas também tão 

difícil de suas vidas, em que se encontram tão expostas e tão frágeis. Deve ser 

também considerado que a Pro Matre presta atendimento gratuito a gestantes de 

baixa renda, acolhendo a todas sem qualquer discriminação, independentemente de 

terem ou não feito pré-natal naquela instituição. Acolhe inclusive aquelas mulheres 
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que o Sistema Único de Saúde deixa de atender em razão da falta de leitos ou de 

outros problemas que lhe são próprios. Evidentemente precisa fazer um atendimento 

que alcance o maior número de mulheres já que a procura é intensa. Poderia se 

propor que tivesse ela o cuidado de colocar biombos entre as parturientes ou tomar 

outros cuidados que lhes dessem maior comodidade. Mas não é esta a sede para se 

discutir esta matéria. Não se pode, sob pena de se ferir direito à intimidade das 

demais parturientes, impor à instituição que admita na referida sala de parto o 

marido ou companheiro de todas as que ali se encontram prestes a dar a luz, 

aduzindo mais um complicador para os médicos e o pessoal de enfermagem, 

porquanto sabe-se da experiência comum que muitos homens, nesta hora, desmaiam 

e requerem cuidados. Aqui se tem que louvar o atendimento feito à esposa do autor, 

permitindo que seu filho nascesse com saúde e não penalizar a instituição centenária 

que presta serviço público relevante. (.)". (0118693-91.2007.8.19.0001 

(2009.001.68635) APELACAO - 1ª Ementa - DES. ALEXANDRE CÂMARA 

Julgamento: 25/11/2009 - SEGUNDA CÂMARA CIVEL Isso porque além da 

autora, outras mulheres estariam naquele ambiente, todas em situação de 

vulnerabilidade, logo após o parto, não sendo lícito admitir a violação a intimidade e 

a privacidade destas. Nem se argumente que a outra parturiente teria concordado 

com a presença do cônjuge da autora no local, tendo que vista que não houve 

comprovação de tal alegação nos autos. Assim sendo, deve ser mantida a bem 

lançada sente nça. Posto isso, conheço do recurso e VOTO no sentido de que lhe 

seja negado provimento. Custas e honorários de 10% sobre o valor do pedido pelo 

recorrente na forma do art. 12 da Lei nº. 1.060/50. Rio de Janeiro, 12 de abril de 

2011. FÁBIO RIBEIRO PORTO Juiz de Direito.120 
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