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Poder Judiciário da Paraíba
Vara Única de Pilar

 AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) 0800161-57.2016.8.15.0281

DECISÃO

Vistos etc.

  Trata-se de ACAO CIVIL PUBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE
  proposta pela TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA, ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS

 devidamente qualificada, em faceDEFENSORES DOS DIREITOS E BEM ESTAR DOS ANIMAIS,
do  com o nome de fantasia CENTRO DE EVENTOS E PRODUCOES BEMAIS LTDA - EPP,

 e o PARQUE BEMAIS, RAILTON CARDOSO DA COSTA JUNIOR  MUNICIPIO DE SAO
 também qualificado, alegando, para tanto, o seguinte :MIGUEL DO TAIPU-PB,

  1 .... Que o REQUERIDO CENTRO DE EVENTOS E PRODUCOES BEMAIS
LTDA - EPP, com o nome de fantasia PARQUE BEMAIS, pessoa juridica voltada ao ramo de Produção
de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares, conforme se verifica pelo seu CNAE constante do
CNPJ (DOC.4), além do REQUERIDO RAILTON CARDOSO DA COSTA JUNIOR administrador e
sócio do PARQUE BEMAIS estão organizando a V Grande Vaquejada do Parque BeMais - Etapa do
CPV . 2016, como se pode verificar da Consulta ao QSA do CNPJ do Requerido (Doc. 5) .

 

2. Ocorre que mesmo ciente do julgamento em relacão a pratica da vaquejada pelo
Supremo Tribunal Federal, os REUS organizadores do evento insistiram na realização de campeonato,
inclusive com premiações da ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), amplamente divulgado pelo
Portal Vaquejada, um sitio da rede mundial de computadores .

 

3. O Terceiro Requerido, o Município de São Miguel de Taipu-PB , foi o responsável
pela emissão do alvará de autorização para evento.

 

4. Conforme fartamente divulgado, o campeonato de vaquejada terá inicio no
próximo dia 17/11 e se estendera ate o dia 20/11/2016.

5. Reforce-se mais uma vez que mesmo ciente da decisão do Supremo Tribunal
Federal na ADI 4983, cuja decisão fora publicado no ultimo dia 17/10/2016 (doc.6) onde a vaquejada fora
caracterizada como ato cruel contra os animais, violando o art. 225, ˜1o , inc. VII da Constituição Federal,
e o art. 32 da Lei 9.605/98, os REQUERIDOS resolveram realizar, como ora realizado tem, referido
evento utilizado para a pratica de verdadeiras atrocidades e torturas contra animais.
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6. Em seu voto o Ministro Relator - Marco Aurélio afirmou que laudos técnicos
contidos no processo constante da ADI 4983 do STF demonstram conseqüências nocivas a saúde dos
animais: fraturas nas patas e rabo, ruptura de ligamentos e vasos sanguíneos, eventual arrancamento do
rabo e comprometimento da medula óssea. Também os cavalos, de acordo com os laudos, sofrem lesões.
Para o relator, o sentido da expressão crueldade constante no inciso VII do parágrafo 1o do artigo 225 da
Constituição Federal alcança a tortura e os maus-tratos infringidos aos bois durante a pratica da
vaquejada. Assim, para ele, revela-se intolerável a conduta humana autorizada pela norma estadual
atacada 

 

7 ..... Disse mais: “Por se tratar o direito ambiental de um direito DIFUSO, sua tutela
será exercida por intermédio de Ação Civil Publica, haja vista a necessidade de proteção ambiental de
animais vitimas de maus tratos.

 

8 .... Pugna que o Decreto federal no. 24.645, de 10 de junho de 1934, que estabelece
medidas de proteção aos animais, determina que:

 

“Art. 3º . Consideram-se maus tratos:

I . praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal;

II . manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a
respiração, o movimento ou o descanso, ou os privem de ar ou luz”. 

 

9 .... Adentrando na Legislação Ordinária, verbera o RMP que  “Não bastasse isso, o 
art. 32 da Lei Federal nº 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais – determina: 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”.

 

 

10 .... No âmbito internacional, destaca que  esta pontificado pela Assembleia da 
UNESCO, realizada em Bruxelas (27 de janeiro de 1978), a Declaração Universal dos Direitos dos
Animais, documento importante que condena a pratica de abusos e maus-tratos aos animais.

11 ..... Colaciinou lição do imortal , constante da suaHELY LOPES MEIRELLES
obra Direito Municipal Brasileiro, Editora Malheiros, p. 366, "., onde consta a seguinte lição, verbatim:

 

“.. deve o Poder Publico reprimir a imoralidade que se manifesta por palavras
obscenas, gestos inconvenientes, ações indecorosas, bem como impedir o
exercício de atividades ilícitas ou propiciadoras de corrupção social. Para
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tornar efetiva a policia de costumes, administração local pode ... interditar ...
qualquer outra atividade recreativa que se revele atentatória a moralidade
publica ou prejudicial ao bem-estar geral; pode negar ou cassar alvará ..."

 

Para em seguida arrematar, litteram:

 

" ... as infrações relativas a policia de costumes (contravenções) não são somente os
jogos de azar que acabamos de enumerar, mas também ...  (art. 64).o tratamento cruel de animais
Aponta que esses atos antijurídicos ficam sujeitos a repressão por parte da policia judiciária, mas a sua
prevenção cabe igualmente a polícia administrativa, através de medidas destinadas a impedir a formação
de ambiente para seu cometimento.

 

Como esse fundamentos, aduz que o Município de São Miguel de Taipu-PB não
poderia ter concedido a alvará de funcionamento da vaquejada.

 

12 .... Disse que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou procedente a
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4983, ajuizada pelo procurador-geral da Republica contra a
Lei 15.299/2013, do Estado do Ceara, que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural no
Estado, onde, a maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, ministro Marco Aurelio (doc. 7), que
considerou haver crueldade intrinseca  aplicada aos animais na vaquejada. 

 

Colacionou, em seguida, o voto do  Ministro Marcos Aurélio de Mello, onde o 
mesmo pontificou que “Os precedentes apontam a óptica adotada pelo Tribunal considerado o conflito
entre normas de direitos fundamentais . mesmo presente manifestação cultural, verificada situação a
implicar inequívoca crueldade contra animais, ha de se interpretar, no âmbito da ponderação de direitos,
normas e fatos de forma mais favorável a proteção ao meio ambiente, demonstrando-se preocupacão
maior com a manutenção, em prol dos cidadãos de hoje e de amanha, das condições ecologicamente
equilibradas para uma vida mais saudável  e segura”.   

 

13 .... Assevera, ainda, que o objetivo e a derrubada do boi pelos vaqueiros, o que
fazem em arrancada, puxando-o pelo rabo. Inicialmente, o animal e enclausurado, acoitado e instigado a
sair em disparada quando da abertura do portão do brete. Conduzido pela dupla de vaqueiros
competidores vem a ser agarrado pela cauda, a qual e torcida até que caia com as quatro patas para cima
e, assim, fique finalmente dominado.

...

Diz que “ante os dados empíricos evidenciados pelas pesquisas, tem-se como
indiscutível o tratamento cruel dispensado as espécies animais envolvidas. O ato repentino e violento de
tracionar o boi pelo rabo, assim como a verdadeira tortura previa . inclusive por meio de estocadas de
choques elétricos . a qual e submetido o animal, para que saia do estado de mansidão e dispare em fuga a
fim de viabilizar a perseguição, consubstanciam atuação a implicar descompasso com o que preconizado
no artigo 225, ˜ 1o, inciso VII, da Carta da Republica. 
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T14 ......Traz à lume, os ensinamentos da Dra. Irvenia Luiza de Santis Prada, no
sentido de que “ao perseguirem o boi os peões acabam por segura-lo fortemente pela cauda (rabo),
fazendo com que ele estanque e seja contido.

 

E prossegue: “A cauda dos animais e composta, em sua estrutura óssea, por uma
seqüência de vértebras, chamadas coccigeas ou caudais, que se articulam umas com as outras. Neste gesto
brusco de tracionar violentamente o animal pelo rabo,  que disto resulte luxação dasé muito provável
vértebras, ou seja, perda da condição anatômica de contato de uma com a outra. Com essa ocorrencia,
existe a ruptura de ligamentos e de vasos sanguíneos, portanto, estabelecendo-se lesões traumáticas. Não
deve ser rara a desinsercão (arranchamento) da causa, de sua conexão com o tronco. Como a porção
caudal da coluna vertebral representa continuação dos outros segmentos da coluna vertebral,
particularmente na região sacral, afecções que ocorrem primeiramente nas vértebras caudais podem
repercutir mais para frente comprometendo inclusive a medula espinhal que se acha contida dentro do
canal vertebral. Esses processos patológicos são muito dolorosos, dada a conexão da medula espinhal com
as raízes dos nervos espinhais, por onde trafegam inclusive os estímulos nociceptivos (causadores de dor).
Volto a repetir que alem da dor física, os animais submetidos a esses procedimentos vivenciam
sofrimento mental.

 

Disse que “A estrutura dos eqüinos e bovinos e passível de lesões na ocorrencia de
quaisquer procedimentos violentos, bruscos e/ou agressivos, em coerência com a constituição de todos os
corpos formados por matéria viva. Por outro lado, sendo o cérebro o órgão de expressão da mente, a
complexa configuração morfofuncional que exibe eqüinos e bovinos e indicativa da capacidade psíquica
desses animais, de aliviar e interpretar as situações adversas a que sao submetidos, disto resultando
sofrimento.

 

15. ..... Colaciona a peça-ovo, também,  estudo conduzido pela Universidade Federal 
da Paraiba que revela que os cavalos utilizados na vaquejada também sofrem lesões e danos irreparáveis,
quais sejam, verbis:

“nas condições da pesquisa, tendinite, tenossinovite, exostose, miopatias focal
e por esforco, fraturas e osteoartrite tarsica são as afecções locomotoras
traumáticas prevalentes em eqüinos de vaquejada; . tendinite e tenossinovite
são as afecções locomotoras traumáticas de maior ocorrencia em eqüinos de
vaquejada; . osteoartrite tarsica primarias e secundarias, são mais ocorrentes em
eqüinos adultos de maior idade, exploradas em vaquejada e, conforme as
evidencias referenciadas; o percentual das ocorrências de afecções locomotoras
traumáticas em eqüinos de vaquejada constitui-se um dado de conotação clinica
relevante”.

 

E conclui: “Resta evidente que a vaquejada produz danos irreparáveis aos animais,
podendo ser taxada de pratica cruel e desumana as espécies que dela participam”.

16 .... Para reforçar apresentou laudos e pareceres técnicos do Conselho Federal de
Medicina Veterinária, também contrários à pratica da vaquejada.
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17 .... Apresentou, finalmente, Reclamação formulada perante o Conselho Nacional
do Ministério Público, onde houve posição, atráves de Parecer, no sentido de que os membros do
Ministério Público deveriam seguir a decisão do STF – vez que a mesma tem efeito vinculante e “erga
omnes”, além da posição da OAB/PB, através de Nota Técnica, também com esse direcionamento.

  Pede liminar para que a vaquejada nupercitada seja suspensa, com aplicação de
astreintes no valor de R$ 1.000.000,00(hum milhão) diário, bem como, liminar para a cassação do alvará
concedido pelo Município-réu para a realização da vaquejada e determinação do esforço policial
ostensivo, para o cumprimento das medidas acima postuladas.

 

Pediu, no mérito a procedência do pedido, no sentido de que os réus não promovam
nem realizem vaquejada.

 

Feito esse breve relato, decido.

 

  É pacífico o entendimento de que a decisão do STF declarando a
inconstitucionalidade de lei, em sede de ADIN, começa a produzir todos os seus efeitos vinculante e “

”,  desde a data da publicação da ata da sessão de julgamento.erga omnes  

 

A meu sentir, não restam dúvidas que a partir da publicação da ata de julgamento,
ocorrida no DJU, em 17.10.2016, colacionada com a peça-ovo, a decisão do STJ – que decidiu pela
ilegalidade da vaquejada, por causar maus-tratos aos animais – não pode mais ser questionada, nem
descumprida por quem quer que seja, pois a mesma é vinculante e tem efeito “erga omnes”.

 

É ressabido, também, que a Lei nº 9.868/1999 trouxe relevante inovação ao controle 
de constitucionalidade abstrato, ao introduzir em nosso sistema de direito positivo a possibilidade de
utilização da técnica da modulação (ou da manipulação) temporal dos efeitos da decisão de
inconstitucionalidade emanada do Supremo Tribunal Federal, na forma estabelecida no seu art. 27: verbis:

"Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo
em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá
o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros,
restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a
partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado." 

 

Como se vê, esse dispositivo legal passou a permitir que o Supremo Tribunal
Federal, excepcionalmente, proceda à modulação (ou manipulação) temporal dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade em ação direta, em respeito à segurança jurídica e ao interesse social.

Significa dizer, a possibilidade de limitação temporal dos efeitos da pronúncia de 
inconstitucionalidade, introduzida pela Lei n° 9.868/1999, constitui situação excepcional, que somente
pode ser aplicada diante das situações extraordinárias nela mencionadas.
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São dois os requisitos para que o Supremo Tribunal Federal possa manipular (limitar)
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em ação direta de inconstitucionalidade, a saber: decisão
de dois terços dos membros do Tribunal (oito Ministros) e presença de razões de segurança jurídica ou
excepcional interesse social.

Ressalte-se que embora a Lei n° 9.868/1999 tenha estabelecido essa possibilidade
apenas para o controle abstrato, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir o emprego da manipulação
(ou modulação), no tempo, dos efeitos jurídicos resultantes da declaração de inconstitucionalidade
também no controle incidental de constitucionalidade (RE 197.917, rei. Min. Maurício Corrêa,
25.03.2004).

Pois bem, , é de se reconhecer queaplicando-se tais ensinamentos ao caso presente
se o STF decidiu, em julgamento final (bateu o martelo), proferido em  ação direta de 
inconstitucionalidade que a vaquejada seria uma atividade ilegal, por maus-tratos aos animais, e, não

.modulou os efeitos da nupercitada decisão  

Outra conclusão sobressalta: os efeitos da decisão que proibiu a vaquejada se operam
a partir de 17.10.2016, data da publicação da ata de sessaão de julgamento, que contém o histórico da
colhida dos votos, dos pedidos de vistas, da retomada do julgamento, além do resultado, que contêm a
parte dispositiva da decisão, reconhecendo a inconsitucionalidade de Lei Estadual que reconheceu como
ilegal a prática de vaquejada.

A meu sentir, pelo seu conteúdo, tal publicação é de ata de sessão de julgamento e
não de acórdão, pois sequer consta, no seu corpo,  a ementa e seus fundamentos. 

Decisão do STF não se discute, se cumpre, em que pesem as divergências pessoais
que esse magistrado tem com algumas deles, inclusive, no caso vertente.

Por ser o “Guardião da Constituição”, todos, e principalmente os Juízes,  são os 
primeiros que devem dá exemplos tocantemente ao  cumprimento das decisões do Pretório Excelso. 

Se o STJ decidiu, em sede de ADIN,  que a vaquejada é uma atividade que causa 
maus tratos aos animais, e portanto inconstitucional e ilegal sua prática;  e, considerando que  tal decisão   
é vinculante e “erga omnes”, só me cabe, como magistrado, se alinhar ao Direito Pátrio Pretoriano
Superior, a qual devo respeito e obediência, pois a vinculação é imperiosa, por ser efeito imanente da
ADIN.

 

ISTO POSTO, reconheço que a decisão do STF, proferida na ADIN nº 4.983 é
decisão vinculante e tem efeito “ ”,  para, por conseguinte,  noerga omnes   CONCEDER LIMINAR
sentido de :   FEDERAÇÃO DE VAQUEJADA DA PARAÍBA e do CENTRO DE  a) proibir os réus –
EVENTOS E PRODUÇÃO BEMAIS LTDA, e RAINTON CARDOSO DA COSTA JÚNIOR, a não
utilizarem animais no  referido evento, sob pena da apreensão de todos os animais que participam 
da vaquejada, que deverão ser levados para local onde possa receber atendimento médico
veterinário imediato, alimentação e água, tudo sob pena de pagamento de uma multa de  R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) a cada um dos Réus, em separado;

b) para que seja providenciada, por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL DE TAÍPU-PB,  a imediata CASSAÇÃO PARCIAL DO ALVARÁ QUE 
AUTORIZOU O EVENTO em debate, exatamente no ponto em que esse documento autoriza a
derrubada do boi (fenômeno conhecido por vaquejada).

A presente liminar não alcança, por razão lógica,  a realização de shows e outras 
atividades que não incluam a presença de animais em situação de maus-tratos.
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É decisão, cujo cumprimento deverá ser feito por 02(dois) oficiais de Justiça, que
deverão ser acompanhados de força policial ostensivo, necessária para à sua efetividade, diante de
mobilização reconhecida que detém o setor de vaquejada no Brasil, notório através de recente ato que
parou a Capital Federal.

 Expeça-se precatória para que o Juízo Plantonista possam realizar o cumprimento a
presente decisão, no horário dos expedientes de plantão semanal, até porque, os eventos de vaquejada se
realizam, como é notório, após as 15 horas, sem prejuízo da espedição de mandados aos oficiais de Justiça
da  Comarca. 

  Oficie-se ao Comando da Polícia Militar da Paraíba, em João Pessoa-PB e
Itabaiana-PB, para que procedam a logística necessária para o cumprimento da presente decisão,
inclusive, com policiamento ostensivo e apreensão de animais, em caso de comprovação de maus-tratos e
encaminhamento  para a realização de perícia. 

 

Citem-se.

                                            PILAR, 17 de novembro de 2016.

 

                        Helder Ronald Rocha de Almeida

Juiz(a) de Direito
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