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Eventos Assemelhados:
Entretenimento ou Covardia?

Cultura ou Tortura?
(Visão legal e realista dessas nefastas 

as no Brasil)

Rosana Navega Chagas
-

1. BREVE HISTÓRICO 

Uma linda arena com bandeiras vermelhas espalhadas, peões exi-

-

São promovidos no Brasil, especialmente em áreas rurais, eventos 
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-
to,  para que os animais se apresentem na plateia transparecendo a (falsa) 

-

sedém

-

corcoveiem de forma intensa.

animais, atrás das axilas, que causam muita dor; ou “sinos
instrumentos que produzem barulhos altamente irritantes e estressan-

choques elétricos 

marretadas “descorna

causando sofrimento e muita dor. 

plateia, causam bastante desespero nos animais, que estão atrás do pal-
-

animais: os rodeios.

Alferes, após ser chutada e cutucada por 4 pessoas, por não querer entrar 
na arena, em um rodeio promovido pela Cia. de Rodeios Falcão, confor-



R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 73, p. 242 - 248, abr. - jun 2016  244

SAL DOS DIREITOS DOS ANIMAIS

Inicialmente, frise-se que a e
-

muito embora os animais s
-

inserindo-os dentro  do conceito de meio ambiente, o mesmo o fazendo 
a Lei 9.605/98. 

verbis:

-

verbis: -

-

-

-
verbis -

maioria das vezes, não são consideradas.
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3. INSTRUMENTOS LEGAIS PARA A EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO DOS 

TRATOS

qualquer cidadão, para impedir maus-tratos aos animais em rodeios, 

-
-

-
sabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, 

-
-

-

prolatar decisões para liminarmente impedir um rodeio, onde, necessa-

-

maus-trato
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4. POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS PARA O DESCUMPRIMENTO 

A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A Lei federal 10.5
-

dade promotora do rodeio prover infraestrutura completa para atendi-

pelas Companhias de  Rodeios e pelas Prefeituras Municipais, o que con-

-

-

legalidade 

que a Municipalidade deve realizar antes de um rodeio, o descumprimen-

Na verdade, tenho notado, de forma constante, que as liminares 

sempre baseadas no descumprimento desta Lei 10.519/2002, pois rara-
-

inar, para proibir o rodeio em 2011, rodeio também 
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5. CIDADES ONDE OS RODEIOS SÃO PROIBIDOS POR LEI OU POR DE
CISÃO JUDICIAL

São várias as cidades onde os rodeios são proibidos por lei ou 

-
tadual 40.400/95); Américo Brasiliense, SP (Decisão Judicial); Andradas, 

-
-

Campinas, SP (Lei Municipal); Cravinho, SP (Decisão Judicial); Descalvado, 
SP (Lei, Tribunal de Ju -

(Lei Municipal); Osasco, SP (Lei Municipal); Ribeirão Bonito, SP (Decisão 
Judicial); Ribeirão Preto, SP (Decisão Judicial); Rincão, SP (Decisão Judi-

São Bernardo do Campo, SP (Lei Municipal),  dentre outras cidades.   

6. UMA HISTÓRICA  E BRILHANTE DECISÃO JUDICIAL
Merece destaque, neste pequeno trabalho, a decisão mais bela que 

em rodeios e eventos semelhantes. Trata-se da recente decisão liminar  
-
-

Tal decisão foi prolatada pela , que, de 
forma breve (mas aprofundada e de muita cultura e sensibilidade), expõe 

decisão, in verbis:

-
ra de um povo deve ser interpretada como todo o processo 
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moral do homem, como ser pensante e racional, e não como 

seres.  -

-

7. O MOVIMENTO  NO RIO DE JANEIRO PARA  COMBATER A PRÁTICA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA ALERJ SOBRE A PRÁTICA DOS  RODEIOS E  
SOBRE OS DIREITOS DOS ANIMAIS

Aqui no Rio, emb -
-

-
bre a verdade dos rodeios.

8. CONCLUSÃO

-

bovinos, novilhos e equinos, por razões muito simples: esses animais, via 

de torturas: sedém, descorna, etc.  

-
vos tempos, de mais respeito aos seres não humanos, que também sentem 


