
 

 

NOTA de repúdio à vaquejada e apoio ao Deputado Federal Celio 

Studart 

 

 

O ELO ANIMAL da REDE SUSTENTABILIDADE reitera o seu repúdio aos maus-

tratos contra animais e reforça o apoio ao Deputado Célio Studart (CE) na defesa dos 

animais na Câmara dos Deputados.  

 

Reconhecemos a vaquejada como uma prática extremamente cruel e repudiamos o seu 

reconhecimento como atividade esportiva ou cultural legalizada. A vaquejada causa dano 

e sofrimento intensos aos animais e, portanto, caracteriza-se como maus-tratos, o que é 

proibido pela Constituição Federal do Brasil.  A prática da vaquejada foi declarada 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com base na tutela constitucional. 

A Emenda Constitucional 96/2018, aprovada em tempo recorde por atuação da bancada 

ruralista, ao buscar legalizar a vaquejada e o rodeio, é claramente inconstitucional e deve 

ser declarada como tal pelo STF.  

 

Além de cruel com os animais não humanos, as vaquejadas funcionam como atividade 

econômica concentradora de renda, uma vez que a maior parte do rendimento gerado não 

chega aos trabalhadores rurais mais vulneráveis envolvidos com ela.  

 

Sob o ponto de vista econômico, a vaquejada deve ser substituída por outras formas de 

geração de renda mais igualitárias, e os trabalhadores mais vulneráveis precisam de apoio 

do Estado na transição decorrente do necessário fim da vaquejada.  

 

Esporte é lazer, recreação, saúde e competição. Maltratar animais não é a lazer e nem 

recreação. É crueldade animal e está previsto no Código Civil, na Constituição Federal e 

em leis especificas.Devemos incutir na educação dos seres humanos o respeito pelos 

animais. Tratar os animais bem, faz parte do que chamamos civilização! 

 

A interação entre os seres humanos e os animais sempre existiu no esporte, mas de uma 

forma agradável para os dois lados. 



 

 

Cabe às instituições estatais garantir o disposto na Constituição Federal, a única no mundo 

que traz expressa a regra da proibição da crueldade contra os animais. A interação entre 

os seres humanos e os animais não humanos deve ser libertária, sem opressões.  

 

Qualquer projeto legislativo no sentido inverso à da proteção animal merece 

arquivamento. Nesses termos, parabenizamos o Deputado Federal Célio Studart (CE) pela 

sua luta contra projetos de lei contrários aos interesses dos animais, contra a vaquejada e 

a favor da dignidade de animais humanos e não humanos!  

 

REDE SUSTENTABILIDADE 

HELOÍSA HELENA E WESLEY DIÓGENES 

PORTA-VOZES NACIONAIS DA REDE SUSTENTABILIDADE 

 


