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RESUMO 

A presente pesquisa visa analisar a constitucionalidade da EC nº96/2017 que autoriza a prática 

de atos cruéis com animais desde que esteja inserido em uma prática cultural. A referida 

emenda determina que, esse caráter cultural, teria por si só a possibilidade de mudar a ideia de 

cruel, que já se encontra dentro do próprio texto constitucional e, que a princípio, viola lições 

básicas de hermenêutica. 

 

Palavras-chave: Emenda constitucional. Crueldade. Animais. 

 

ABSTRACT  

This article investigates the unconstitutionality of the 96th Brazilian constitutional 

amendment. This amendment allowed cruel human acts against animals if these acts were 

cultural acts. So, this cultural feature can change the meaning of the word cruel, after the 96th 

amendment, even there is diverse sense within the constitution. At first, these constitutional 

amendments are violating basic lessons of hermeneutics and the constitution itself. 

 

Keywords: Constitutional amendment. Cruelty. Animals. 

 

 

 

 

 

1 Pós Doutor em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis – UCP, com bolsa da CAPES; Doutor e Mestre 



      

Thiago Rodrigues Pereira 

 

        Revista Diorito, v. 1. n. 1. Jul./Dez.2017. 7 

INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa visa entender quais seriam os limites morais e jurídicos dos 

entretenimentos humanos onde animais possam sofrer algum tipo de dano físico ou material. 

Ao longo da história humana, resta inequívoco que os seres humanos utilizaram dos 

animais para se entreterem, e mesmo que a vida desses animais perecessem, ou que fossem a 

eles impingidos graves sofrimentos físicos ou psicológicos, tal sacrifício seria plenamente 

aceitável em razão de sermos seres diferenciados deles em razão da nossa maior 

racionalidade. 

Entretanto, o pensamento humano evoluiu e hoje em dia boa parte da sociedade não 

mais tolera esse grau de violência contra os animais. Portanto, não é o fato do ser humano se 

alimentar de carne de animais que causa repulsa, mas sim o fato de impingirmos contra eles 

atos cruéis sem qualquer propósito mais nobre. 

Seria legítimo exigirmos dos animais esse grau de sacrifício apenas para um mero 

entretenimento?  

Após o STF ter declarado a inconstitucionalidade de uma lei estadual do Ceará que 

permitia a vaquejada por entendê-la um patrimônio cultural do Estado, uma forte campanha 

foi feita em alguns Estados da Federação para liberar tais práticas. 

Com isso, foi aprovada a EC nº 96/2017 que viria para constitucionalizar tais prática. 

Entretanto, a muito o STF já firmou entendimento sobre a possibilidade daquela core suprema 

realizar controle de constitucionalidade de emendas à constituição. 

Assim, essa nova modificação no texto da constituição se mostra em descompasso 

com a vontade do constituinte originário que entendeu que a proteção ao meio ambiente 

(Fauna e Flora) contra atos cruéis deveria ser absoluta. 

Portanto, o caso está pendente de julgamento no STF e espera-se que seja declarada 

inconstitucional e ilegítima, pelo s fatos e fundamentos que serão aqui aduzidos. 

 

I - A DISCUSSÃO SOBRE VAQUEJADA NO STF 

 

Recentemente o STF decidiu a ADI nº 4983 cujo objeto era uma lei do Estado do 

Ceará nº 15.299/13. Essa lei regulamentava a chamada “Vaquejada”, uma prática cujo  

objetivo seria a derrubada de um touro, dentro de uma área demarcada, por uma dupla de 

vaqueiros montados em cavalos distintos.  
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A discussão sobre tal prática ocorreu, pois o impetrante sustentava a ocorrência de 

exposição dos animais a maus-tratos e crueldade, ao passo que o governador do Estado-

membro defendia a constitucionalidade da norma, por versar patrimônio cultural do povo 

nordestino. Haveria, portanto, conflito de normas constitucionais sobre direitos fundamentais 

— de um lado, o art. 225, § 1º, VII; de outro, o caput doa rt. 215 da CRFB/88. 

Resta inequívoco a ocorrência de crueldade na prática da “vaquejada” não permitindo 

a prevalência do valor cultural como resultado desejado pelo sistema de direitos fundamentais 

da Constituição. Portanto, o sentido da expressão “crueldade” constante da parte final do 

inciso VII do § 1º do art. 225 da CF alcança a tortura e os maus-tratos infligidos aos bovinos 

durante a prática impugnada, de modo a tornar intolerável a conduta humana autorizada pela 

norma estadual atacada. Esse foi o entendimento esposado pela Corte Constitucional 

brasileira. 

Contudo, o Poder Legislativo brasileiro, atuando como Poder Constituinte Derivado, 

aprovou a emenda constitucional n º96/2017, incluindo o §7º no artigo 225 da CRFB/88. O 

texto da emenda diz, na íntegra, que: 

 
Art. 225(...) 
7º - Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se 

consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam 
manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, 

registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural 

brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar 

dos animais envolvidos. (BRASIL) 

 

Inconformado com essa emenda à constituição, o Fórum Nacional de Proteção e 

Defesa Animal ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 5728 para questionar 

essa referida emenda à constituição, que, conforme mencionado, considera como não cruéis as 

práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. De 

acordo com a entidade, a emenda questionada teve por motivação contornar a declaração de 

inconstitucionalidade de lei do Ceará que legalizava a prática da vaquejada, em decisão 

proferida pelo STF em outubro de 2016. 

O caso está sob relatoria do ministro Dias Toffoli, a fim de que a decisão seja tomada 

em caráter definitivo. O ministro Relator não apreciou o pedido de cautelar, pois, em razão da 

relevância da matéria, aplicou ao caso o procedimento abreviado do artigo 12 da 

Lei 9.868/99:  

Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da 

matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, 
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poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do 

Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no 

prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a 

faculdade de julgar definitivamente a ação. 

 

A princípio, está ocorrendo uma colisão de normas constitucionais. De um lado, o 

novo §7º do artigo 225 da CRFB/88 que entende que quaisquer práticas desportivas que 

utilizem animais, se forem consideradas manifestações culturais, não devem ser consideradas 

cruéis. Do outro lado, o artigo 225 caput e seu inciso VII que tratam do direito fundamental a 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado e que incumbem ao Poder Público proteger a 

fauna e a flora, vedando, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a sua função 

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade, 

respectivamente. 

A questão ora sob análise versa não apenas sobre uma colisão de normas 

constitucionais, onde uma emenda à constituição parece estar em conflito com normas 

oriundas do poder constituinte originário, possivelmente cláusulas pétreas, mas também sobre 

um dilema ético. 

O dilema consistiria em encontrar até que ponto podemos impingir sofrimento a outros 

seres apenas para termos alguma forma de prazer. No caso em tela, sobre a vaquejada, seria 

justificável eticamente impingir sofrimentos físicos e psicológicos a touros e afins na prática 

de uma atividade desportiva antiga, com  o intuito de gerar algum prazer aos praticantes e aos 

espectadores? 

 

II – Limites éticos entre prazer humano e dor animal 

 

Os direitos dos animais, que começaram a ser discutidos principalmente na segunda 

metade do século XX, encontraram no texto constitucional pátrio uma proteção contra 

violações à fauna e flora, especialmente se tais violações vierem carregadas de crueldade. 

Percebe-se que a palavra crueldade aparece no próprio texto constitucional, tanto na 

norma constitucional originária e protetiva da fauna e flora quanto na emenda à constituição 

garantidora da proteção às práticas culturais em detrimento do bem-estar animal.    

O que é ser cruel? Podemos entender, com base em Hannah Arendt, especialmente em 

sua obra Eichmann em Jerusalém (AREDNT, 1999), que um ser cruel é um ser que se satisfaz 

em fazer maldade, atormentando ou maltratando um outro ser, ou mesmo simplesmente se 
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mostrando indiferente ao sofrimento alheio. Sobre o tema “cruel”, Celso Lafer (1988) vai 

afirmar que se traduziria na destruição desnecessária e desproporcional de valores humanos, 

citando como o melhor exemplo a prática da tortura. 

Partindo dos conceitos mencionados, causa espanto que a cultura possa fundamentar 

toda e qualquer prática desportiva com uso de animais, independente da dor e sofrimento que 

possam causar a um outro ser vivo. 

Sendo assim, não haverá limite a maldade humana se esta estiver acompanhada de um 

argumento falacioso de proteção à cultura. Com respeito as posições contrárias, é 

absolutamente temerária essa emenda à constituição e nos iguala a humanidade dos tempos 

remotos. 

Tal emenda faz lembrar que no antigo e infame Coliseu, animais eram colocados 

dentro do circus máximus, onde muitas vezes era ateado fogo nos mesmos para melhor 

“entreter” o público. Partindo da premissa da referida emenda, tal prática, se fosse nos tempos 

de hoje, deveria ser respeitada e protegida, pois, mesmo com o sofrimento dos animais que 

eram queimados, tal prática era uma prática cultural.   

Essa emenda à constituição chega em um momento onde o mundo rediscute o papel 

dos animais. Antigos circos, onde os animais eram as atrações principais, não encontram mais 

espaço, cedendo espaço para outras formas de espetáculo circenses como os famosos Circo 

Imperial da China e o Cirque de Soleil. Até os famosos Parques Aquáticos já começam a 

enfrentar críticas da sociedade global e buscam alternativas para sobreviver sem explorar os 

animais. 

O Brasil se encontra na contramão dos chamados direitos dos animais. Essa emenda à 

constituição chega para causar grande embaraço e constrangimento a boa parte dos 

brasileiros, mostrando que ainda necessitamos de um maior grau reflexivo. 

A primeira grande questão que se apresenta é se temos ou não algum dever moral em 

não provocar ou provocar o mínimo de sofrimento possível aos animais não humanos, por 

serem eles facilmente identificáveis como um grupo de vulneráveis. 

Em um primeiro momento, o bem estar dos animais não correspondia a grandes 

preocupações, mas sim apenas o bem estar dos homens. Os animais eram vistos apenas de 

uma forma secundária, praticamente instrumental para a felicidade dos homens, conforme 

afirma Tomas de Aquino (apud RAQUELS, 2014, p. 116) 
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E se algumas passagens da Sagrada Escritura parecem nos proibir de sermos cruéis 

para com os animais brutos – por exemplo, matar um pássaro com seus filhotes –, 

isso ou é para remover os pensamentos dos homens de serem cruéis com outros 

homens, pois que sendo cruel com os animais alguém poderia se tornar cruel para 

com seres humanos, ou é porque o dano a um animal conduz à dor temporal do 

homem, seja do autor da ação seja de um outro. 

 

Uma importante questão levantada por Raquels (2014, p. 117) diz respeito a 

capacidade dos animais de experimentar a felicidade e a infelicidade. Sobre a teoria moral 

utilitarista, deveríamos ter essa preocupação, sendo completamente irrelevante se os animais 

possuem alma ou não, o grau de raciocínio, mas simplesmente se são capazes de experimentar 

o sentimento de felicidade. Bentham (apud RAQUELS, 2014, p. 117), dentro do pensamento 

utilitarista, séculos atrás já se posicionava nesse sentido: 

 

Poderá chegar o dia em que o resto das criaturas animais poderão adquirir aqueles 

direitos que nunca poderiam ter sido retirados deles senão pela mão da tirania. Os 

franceses já descobriram que o negrume da pele não é uma razão pela qual um ser 

humano possa ser abandonado, sem reparos, ao capricho de um algoz. Pode ser que 

um dia venha a ser reconhecido que o número de pernas, de velocidades da pele ou 

da terminação do os sacrum sejam todas razões igualmente insuficientes para 

abandonar uma criatura sensível ao mesmo destino. O que mais poderia traçar a 

linha insuperável? Seria a faculdade da razão ou talvez a faculdade do discurso? 

Mas um cavalo adulto ou um cachorro é, sem comparação, um animal mais racional, 
bem como mais conversável, do que uma criança de um dia, uma semana ou mesmo 

um mês de idade. Mas suponha que fossem diferentes, qual seria o proveito? A 

questão não é “Podem eles raciocinar?” nem “Podem eles falar?”, mas “Podem eles 

sofrer?”. 

 

Contudo, tal entendimento não é pacífico no pensamento filosófico. Immanuel Kant, 

um filósofo que escreveu grande material sobre o estudo da moralidade humana, por ver 

apenas o homem (animal humano) como um fim em si e os animais não humanos como meio 

para alcançar a finalidade pretendida pelo homem, não via qualquer obrigação moral do 

homem para com os animais. Afirmava Kant (apud RAQUELS, 2014, p. 146) 

 
No que diz respeito aos animais, nós não temos deveres diretos. Animais [...] estão 

aí somente como meios para um fim. Este fim é o homem”. Portanto, nós podemos 

usar os animais de qualquer modo que nos agrade. Nós nem mesmo temos um 

“dever direto” de não torturá-los. Kant condenou o abuso dos animais, mas não 

porque os animais seriam feridos. Antes, nós nos preocupamos conosco mesmos: 

“Aquele que é cruel para com os animais, também se torna insensível no seu trato 

com os homens”. 

 

Contudo, não se pode olvidar que, quando Kant escreveu seu entendimento esposado 

acima, não tínhamos grandes conhecimentos sobre a racionalidade dos animais não humanos. 

Á época, o entendimento era de que apenas o homem seria dotado de razão. Hodiernamente, 
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sabe-se que não apenas os animais possuem algum grau de racionalidade, mas que muitos 

possuem uma racionalidade muito próxima com a dos seres humanos, como golfinhos por 

exemplo. Diante dessas novas descobertas, talvez Kant fizesse uma revisão do seu 

entendimento em relação aos animais, tendo em vista que a dignidade do homem estaria 

justamente em sua racionalidade. Assim, se os animais também possuem racionalidade 

(mesmo que não idêntica a dos homens) mereceria, provavelmente, outras considerações ou 

até mesmo ser reconhecido algum grau de dignidade. 

Diferente é a visão de Spinoza. Quando publica sua Ética, ele inova na filosofia, pois, 

pela primeira vez dede Sócrates, que a razão deixará seu posto sublime de ser quem define a 

dignidade do homem e sua localização na natureza. Todo o pensamento spinozista está 

centrado na imanência de Deus
1
, o que igualaria o homem com todas as outras criações de 

Deus. Spinoza (2013, p. 29) vai afirmar que: 

 

Proposição XVIII 

Deus é causa imanente de todas as coisas e não causa transitiva. 

Demonstração 

Tudo o que é, é em Deus e deve ser concebido por Deus (pela Prop. 15), e então 

(por Cor. 1 Prop. 16), Deus é causa das coisas que são nele mesmo, o que é o 

primeiro ponto. Em seguida, afora Deus não pode haver nenhuma substância (pela 
Prop. 14), isto é (pela Def. 3), nenhuma coisa que seja em si e fora de Deus, o que é 

o segundo ponto. Logo, Deus é causa imanente de todas as coisas e não causa 

transitiva. 

 

Quando Spinoza afirma que Deus é imanente de todas as coisas, ele tira do homem a 

importância dada a ele pela Bíblia, ou seja, iguala as demais coisas da natureza. Portanto, 

Spinoza não dará a importância que praticamente toda a filosofia dá a razão, até porque, ele 

também iguala a importância do corpo e da mente. Assim, o ser humano terá a mesma 

importância dos seres não humanos, que, portanto, também terão dignidade. 

Assim, em pleno século XXI, defender o sofrimento de um ser, pessoa humana ou não 

humana, apenas pelo prazer mórbido de uma prática cultural, não encontra qualquer 

fundamento, sendo simplesmente uma prática antiga, bárbara, perversa e que não mais se 

coaduna com o atual estágio da humanidade, devendo, portanto, a vaquejada, o rodeio e 

qualquer prática que cause sofrimento aos animais não humanos devem ser extintas, sem 

essas práticas culturais ou não. 

 

                                                             
1 O Deus de Spinoza difere da visão tradicional judaico e cristã de um Deus transcendente. Esse Deus spinozista 

além da transcendência também é imanência, ou seja, ele existe independente de todas as outras coisas, mas 

todas as outras coisas estão contidas em Deus. 
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III – A EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 96/17 EO SENTIDO DA PALAVRA CRUEL 

 

O Constituinte Originário, sensível as posições doutrinárias de então, que 

identificavam os direitos fundamentais como, ao lado da Organização do Estado e dos 

Poderes, a espinha dorsal de um ordenamento jurídico, elencou não apenas os direitos de 1ª e 

2ª dimensão no texto constitucional, mas também os recém discutidos direitos de 3ª dimensão, 

especialmente o direito a um meio ambiente saudável. 

Assim, entendeu o Constituinte Originário elencar a seguinte proteção ao meio 

ambiente, e por conseguinte, aos indivíduos:  

 

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. 

 

Além disso, entendeu que deveria também proteger a flora, e principalmente a fauna 

expressamente, contra a crueldade do animal humano, trazendo uma previsão expressa na 

Carta Política de 1988, no artigo 225, º1º, VII, contra qualquer crueldade a eles. Assim, 

passou a ser responsabilidade do Poder público a obrigação de “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”. (BRASIL, 1988). 

De todas as palavras expressas no inciso supra transcrito, aquela que merece nesse 

momento uma maior análise é a palavra crueldade. 

O Constituinte Originário não proibiu, por exemplo, a alimentação de carne de animais 

não humanos, mas simplesmente vedou que tais práticas de abate ou de qualquer relação entre 

animais humanos e não humanos, provoquem no segundo, sua extinção enquanto espécie ou 

que sejam submetidos a crueldade. 

Logo, entende-se que o sentido que constitucionalmente correto para crueldade não diz 

respeito a matar um animal, mas impingir-lhe a morte ou qualquer outro sofrimento que seja 

considerado cruel. 

Aristóteles (1984) ensinava em sua Ética à Nicômaco que as virtudes seriam o 

caminho para a felicidade do homem dentro da polis. Vai elencar inúmeras virtudes, 

afirmando que a felicidade será sempre agir de acordo com uma justa medida, ou seja, nem 

um covarde nem um corajoso que não vê e reflete sobre os riscos, mas a justa medida entre 

ambos. Esse seria o caminho para uma vida feliz. 
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As virtudes são aquelas reconhecidas dentro da polis, aquelas que todo o cidadão 

conseguirá identificar como sendo o caminho corretos. Por exemplo, não há discussão que ser 

honesto é uma virtude, e todos os cidadãos de Atenas seriam forçados a admitir ser essa uma 

virtude. 

Assim, se colocarmos a crueldade para análise, perceberemos com facilidade que ela é 

o oposto a uma virtude humana, talvez o oposto de benevolência ou alteridade, 

correspondendo assim ao máximo de torpeza que um animal humano pode ter.  

A tortura é um ato cruel. Seguindo o pensamento Aristotélico, mas principalmente em 

Kant, Bobbio (1999) vai afirmar que a pena de morte deve ser banida, mas muito mais vil 

seria a prática da tortura. A vedação à tortura seria assim um limite intransponível, e transpor 

esse limite seria voltarmos à barbárie. Bobbio vai afirmar que acredita no fim da pena de 

morte, como sendo uma passagem e evolução da humanidade, mas a tortura seria aquele ato 

mais perverso e cruel de um semelhante contra o outro. Assim, Bobbio vai criticar a pena de 

morte, mais vai criticar de forma ainda mais veementemente a prática da tortura. 

Sobre o tema, a 8ª emenda da constituição norte-americana permite a pena de morte, 

mas não penas consideradas cruéis, ou seja, a pena de morte, ao ser aplicada, apenas será 

constitucional se for aplicada de forma não cruel. A redação da constituição norte-americana 

segue na esteira do entendimento de Bobbio em relação às penas cruéis. 

Podemos perceber então o quanto a tortura é repugnada por toda a comunidade 

acadêmica, jurídica, filosofia e afins.  

Ao que parece, a EC nº96 pretendeu dar um novo sentido a palavra crueldade, mas 

desde que aplicada a práticas culturais. O Constituinte Derivado não está abolindo a palavra 

cruel ou crueldade da CRFB/88, mas restringindo e vedando a sua aplicação quando existir 

uma prática cultural que utilize animais. 

Assim, mesmo que haja um sofrimento animal dentro de uma prática cultural 

qualquer, especialmente a vaquejada e os rodeios, não se podem considerar tal prática. 

Portanto, o sentido de crueldade, oposto a qualquer virtude humana no sentido 

aristotélico já mencionado, apenas se aplica a torturas a animais não humanas se essa prática 

não estiver inserida em um contexto de prática cultural. 

Ora, crueldade tem sempre o mesmo sentido e a mesma aplicabilidade em qualquer 

caso. A EC nº96 carece mesmo de lógica ao restringir a aplicação e o real sentido do termo 

cruel. Se ser cruel é ato oposto a virtude da benevolência, sendo considerado um ato vil; se 
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torturar um animal humano ou não humano é um ato cruel; uma prática cultural ou mesmo 

não cultural que torture um animal humano ou não humano é também um ato cruel e por 

conseguinte vil! Esse é um raciocínio básico de lógica aristotélica, onde encontramos no 

silogismo a veracidade das conclusões exaradas.  

 

IV – A INCONSTITUCIONALDADE DA EC Nº96/2017 

 

Além dos problemas hermenêuticos e até lógicos já apontados, a inconstitucionalidade 

da EC nº96/2017 é flagrante por violar princípios constitucionais que se consubstanciam em 

verdadeiras cláusulas pétreas do texto constitucional. 

O Artigo 60, §4º da CRFB/88 traz a vedação a emendas à constituição para alguns 

temas que o constituinte originário entendeu a necessidade de melhor salvaguardar em razão 

de sua importância para os cidadãos e/ou a manutenção do próprio Estado Social Democrático 

de Direito brasileiro: 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
(..) 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes; 

IV - os direitos e garantias individuais2. 

 

  O Constituinte Originário, conforme já mencionado, entendeu que o direito a um meio 

ambiente saudável seria um direito fundamental do cidadão, logo, protegido pelo inciso IV do 

§4º do artigo 60 da CRFB/88. 

No mesmo artigo 225 da CRFB/88 já transcrito, o direito a um meio ambiente 

saudável está ligado, por óbvio, a proteção a fauna e a flora, vedando a prática de atos cruéis, 

principalmente em relação a fauna. 

                                                             
2 Deve-se interpretar a previsão de direitos e garantias individuais de forma extensiva, incluindo aí todas as 

dimensões de direitos fundamentais. Conforme ensina Ingo Sarlet (p. 2991 “parece-nos correta a doutrina 
majoritária ao salientar que o constituinte de 1988 conferiu o status de cláusulas pétreas aos direitos 

fundamentais de primeira, segunda e terceira “dimensão”, sejam eles direitos de defesa ou prestacionais. Isto 

porque o sistema constitucional de proteção dos direitos fundamentais, cuja eficácia reforçada se revela na 

aplicabilidade imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais (art. 5º, § 1º), bem como na 

sua proteção reforçada quanto a ação erosiva do constituinte-reformador (art. 60, § 4º, IV), caracteriza-se pela 

unicidade. Com efeito, de uma leitura sistêmica da Constituição de 1988 não se verifica hierarquia ou destaque 

conferido aos direitos de defesa em detrimento dos direitos prestacionais, ou de direitos de uma dimensão em 

prejuízo das demais. Ao contrário, percebe-se uma fina sintonia entre o constituinte de 1988 e a tese da 

indivisibilidade e a interdependência das dimensões de direitos fundamentais, a qual vem gozando de primazia 

no direito internacional dos direitos humanos”. 
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Se existe uma vedação a prática de atos cruéis com os animais, como um parágrafo 

abaixo dessa vedação pode afirmar que um ato não seria cruel simplesmente se esse ato 

estiver ligado a alguma prática cultural? Conforme mencionado, como a mesma palavra 

poderia ter sentidos completamente diferentes, onde um utiliza o sentido óbvio de crueldade, 

como antônimo para benevolência, e outro afirmando que não importa o sofrimento que for 

causado, não será crueldade se os atos causadores de tal sofrimento estiverem dentro de um 

contexto de uma prática cultural?  

Além disso, o §4º do artigo 60 da CRFB/88 traçou alguns limites materiais para o 

poder de emendar a constituição legado ao Poder Constituinte Derivado. Portanto, diferente 

do Poder Constituinte Originário que possui um poder criativo muito maior, o Poder 

Constituinte Derivado deverá respeitar limites delineados pelo Poder Constituinte Originário, 

e se não respeitar, deverá o Poder Judiciário ou um Tribunal Constitucional realizar o controle 

de constitucionalidade. Sobre a possibilidade de controle de constitucionalidade em emendas 

à constituição, Ingo Sarlet (2013, p. 2390) vai afirmar que 

 
O Supremo Tribunal Federal, na esteira da jurisprudência do Tribunal constitucional 

alemão (Bunderverfassungsgericht) e em contrariedade a precedentes da Suprema 

Corte dos EUA, reputa-se competente para controlar a constitucionalidade de 

emendas. Com efeito, o STF, desde 1926 (HC n. 18.178), vem afirmando, em tese, a 

sua competência para tal providência, embora somente na ADI n. 939-DF(1993 haja 

efetivamente declarado a inconstitucionalidade de dispositivos insertos em emenda 

constitucional (in casu a EC n. 03/1993, que excluíra o IPMF da incidência do 

princípio da anterioridade tributária). Entretanto, o STF não adota a concepção 

minimalista afirmada pelo Bunderverfassungsgericht no caso da “privacidade da 

comunicação”, no sentido de que os limites materiais ao poder de reforma 

representam apenas uma proibição de revolução ou de destruição da própria 
Constituição (Revolutions-und Verfassungsbeseitigungsverbot). Entende o STF, ao 

revés, que as cláusulas pétreas encerram proibições de ruptura dos princípios nelas 

contidos, de maneira que, caso asemendas suprimam o seu núcleo essencial, elas 

devem ser declaradas inconstitucionais,ainda que não haja risco de erosão da 

Constituição como um todo. 

 

Além disso, como ensina Lenio Streck (2013, p. 47), a atribuição de sentido não pode 

ser absolutamente livre para o intérprete, pelo contrário! O sentido não pode ficar a mercê dos 

desejos do intérprete, e com isso, cada vez se mostra mais importante os conselhos de Streck 

quando afirma que nós compreendemos para interpretar (e não interpretamos para 

compreender, como normalmente vemos na prática).  

Assim, o sentido correto no texto constitucional da palavra cruel ou crueldade, é de 

uma ação ou omissão, que venha causar sofrimento físico e/ou psicológico a outrem, seja 

animal humano ou não humano. Logo, não importa se estou usando uma faca, um machado, 
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cordas, laços e afins, se esse meu ato causar um grau de sofrimento físico e/ou psicológico a 

um animal humano ou não humano, tal ato será sim um ato cruel.  

Portanto, dentro do texto constitucional não há espaço para dois sentidos 

completamente diferentes para cruel. Se em um dispositivo constitucional é vedado qualquer 

ato cruel contra a fauna e a flora, não poderia o constituinte derivado ter mencionado que 

qualquer ato relacionado a uma prática cultural, apenas por ser cultural, não seria considerado 

cruel. Não há como atribuir um sentido de não cruel para um ato que efetivamente é cruel! 

Isso sem mencionar tal impossibilidade se analisarmos sob a ótica da ética das virtudes 

aristotélicas, a ética utilitarista e mesmo a ética kantiana.  

Além do que, conforme ensina Ingo Sarlet (2006), existe o princípio implícito da 

vedação ao retrocesso social. De acordo com esse princípio, uma vez alcançada uma 

conquista social, o Estado não poderia dar “um passo para trás” e negar tal direito. Bem na 

ideia de dimensões de direitos fundamentais
3
, onde uma dimensão vem se somar a outra, e 

nunca substituí-la. 

Assim, sob qualquer prisma que se analise a EC nº96/2017, esta se apresenta ilógica e 

inconstitucional, devendo o STF, atuando como guardião da constituição em sede de controle 

concentrado repressivo de constitucionalidade, declara a referida emenda inconstitucional, 

para que o Senado possa então extirpa-la de vez do ordenamento jurídico pátrio. 

 

 

 

                                                             
3 Para alguns autores como Gilmar Mendes, existem apenas 3 dimensões de direitos fundamentais, onde a 1ª 

dimensão seriam os chamados direitos fundamentais negativos, onde o Estado deveria se abster de praticar 

determinados atos contra seus cidadãos. A 2ª dimensão seriam os chamados direitos fundamentais positivos, 

onde o Estado, ao contrário, deverá sair de sua inércia e passa a ser responsável pela concretização de direitos 

fundamentais como educação, saúde, etc. Apesar das diferenças, ambas dimensões ainda penam o ser humano de 

forma individual, isolada. Na 3ª dimensão ocorre uma mudança substancial, pois agora, os direitos fundamentais 

serão pensados coletivamente, tendo como melhores exemplos o direito fundamental a um meio ambiente 

saudável, a paz, dentre outros. Para Paulo Bonavides (2004), existira ainda mais uma dimensão de direitos 
fundamentais. A 4ª dimensão de direitos fundamentais diria respeito ao direito a democracia, a informação e ao 

pluralismo. Já para Norberto Bobbio (1992), a 4ª dimensão seriam os direitos fundamentais ligados a engenharia 

genética. Ingo Sarlet vai afirmar que existe uma discussão na doutrina brasileira sobre a existência de uma 5ª e 6ª 

dimensão. Sarlet vai demonstrar que José Alcebíades de Oliveira Jr. Apresente sua ideia de que a 5ª dimensão 

seriam os direitos ligados à tecnologia, enquanto para Antonio Wolkmer seriam os direitos de amor, cuidado e 

respeito para com todos os seres vivos do planeta. Sarlet (2015, p. 339) ainda apresenta uma corrente minoritária 

que defende uma 6ª dimensão, que seria o direito fundamental a água potável, de acordo com Zulmar Fachin. 

Além dessa posição mencionada por Sarlet sobre a 6ª dimensão, Daniel Sarmento (2006) defende a ideia de que 

a 6ª dimensão de direitos fundamentais seria o direito de cada um de ser feliz e de poder exigir do Estado que 

atue nesse sentindo garantido os pressupostos mínimos para que cada um alcance a sua felicidade. Esse mesmo 

entendimento é elencado por Rodrigo Padilha(2014). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho procurou analisar a EC nº96/2017 que versa sobre a liberação de 

práticas culturais que provoquem dados físicos e/ou psicológicos aos animais, como por 

exemplo vaquejadas, rodeios, a chamada “farra do boi” e até touradas. 

Primeiramente procurou-se nortear o leitor sobre a questão ora discutida, mostrando 

sua origem em uma decisão que declarou uma lei cearense que liberava a vaquejada tratando-

a como sendo inconstitucional pelo STF. Mostrando que uma bancada ruralista mais 

retrógrada conseguiu aprovar e o Presidente da República sancionou, uma emenda à 

constituição “constitucionalizando” tais práticas culturais cruéis com os animais.  

Depois, buscou-se analisar o tema em si a luz da filosofia e da ética, procurando 

questionar os fundamentos aduzidos que buscavam legitimar tais práticas, demonstrando que, 

a luz das principais teorias éticas e filosóficas, tal prática carece de fundamentação sólida. 

Em um terceiro momento, o sentido da palavra cruel foi discutido, demonstrando que 

não existiria espaço para qualquer outro sentido que não fosse aquele de produção de danos 

físicos e/ou psicológicos a animais humanos e/ou não humanos, oriunda de uma ação ou 

omissão de um ser humano. 

Posteriormente, a inconstitucionalidade material da EC nº96/2017 foi apresentada, 

demonstrando que, o STF tem o poder de realizar o controle de constitucionalidade de 

emendas à constituição e que a referida emenda seria de uma inconstitucionalidade flagrante. 

Assim, procurou-se compreender a questão em si da vaquejada e práticas do gênero e 

assim, poder interpretar a emenda à constituição ora sob análise. Ao final, verificou-se que a 

mesma não se coaduna com o princípio ao meio ambiente saudável, de onde é seu corolário a 

proteção contra crueldade à fauna e flora. 

Como nas práticas culturais já mencionadas que foram o grande motivo por aprovar tal 

emenda não se tem como negar que os animais sofrem atos cruel, simplesmente para provocar 

algum prazer (mórbido diga-se de passagem) aos espectadores, o entendimento ora esposado 

é no sentido de uma inconstitucionalidade material. 

A EC nº96/2017 está violando princípio constitucional protegido pelo §4º, inciso 4º do 

artigo 60 da CRFB/88. Mesmo o §7] do artigo 225 da CRFB/88 tendo sido acrescido por 

emenda à constituição, não tem o condão de livra-la de uma inconstitucionalidade. 



      

Thiago Rodrigues Pereira 

 

        Revista Diorito, v. 1. n. 1. Jul./Dez.2017. 19 

Portanto, ou optamos em proteger efetivamente a fauna e flora brasileira, como 

ocorreu no caso da proibição de circos com animais, e proibimos tais práticas culturais 

bárbaras, ou estaremos voltando 2000 mil anos atrás, quando a humanidade se regozirjava 

vendo animais e seres humanos se mutilando e matando no Coliseu e demais estádios 

romanos. 

Por óbvio que a resposta constitucionalmente mais adequada no presente caso será a 

declaração de inconstitucionalidade da EC nº96/2017, com a retirada do §7º no artigo 225 da 

CRFB/88, voltando ao entendimento que, não importa a natureza do ato, se ele for cruel, ele 

será cruel sempre e em qualquer forma.  

Assim, não retrocederemos na proteção ao meio ambiente, direito fundamental de 3ª 

dimensão e também na proteção do contemporâneo direitos dos animais. 
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