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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio da 2ª Promotoria de Justiça
de Santa Cruz/RN, neste ato representado pelo(a) Promotor (a), de Justiça Substituto EUGÊNIO CARVALHO 
RIBEIRO, e do outro lado, como COMPROMISSÁRIO, o responsável pelo evento, o Sr. RAFAEL SOUZA DA SILVA,
brasileiro, casado, portador do RG nº 2193644 e inscrito no CPF sob o nº 059.139.584-38, nascido em 13.03.1986, filho
de Francisco das Chagas da Silva e Vitória Souza da Silva, residente na Rua Motorista José Brandão Dantas, 32, Miguel
Pereira Maia, Santa Cruz/RN.
CONSIDERANDO a afirmação histórica dos direitos dos animais, sedimentando o entendimento de que, embora não 
sejam racionais ou detenham consciência como os humanos, são seres vivos sencientes, isto é, que detêm senciência – 
“capacidade de sofrer ou sentir prazer ou felicidade” (SINGER, Peter. Vida ética: os melhores ensaios do mais polêmico
filósofo da atualidade. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002. p 54);
CONSIDERANDO a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada pela UNESCO em sessão realizada 
em Bruxelas, em 27 de janeiro de 1978, consoante a qual “O homem, enquanto espécie animal, não pode atribuir-se o 
direito de exterminar os outros animais ou explorá-los, violando este direito. Ele tem o dever de colocar a sua 
consciência a serviço dos outros animais” (art. 2º, “b”);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal assegura a proteção da fauna e da flora, vedando “as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais a crueldade”, 
constituindo a defesa animal atribuição do Ministério Público não somente sob a óptica da proteção da fauna enquanto 
componente do meio ambiente natural, mas também sob o prisma da dignidade e bem estar dos animais enquanto 
seres sencientes, inseridos num meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput e § 1º, VII);
CONSIDERANDO serem os direitos dos animais interesses de caráter difuso, cuja proteção autoriza a utilização pelo 
Ministério Público de instrumentos processuais para sua defesa em juízo, como a Ação Civil Pública, e de mecanismos 
como o Inquérito Civil, a Recomendação e o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, para sua defesa 
extraprocessual, sem prejuízo da Ação Penal na hipótese de crimes ambientais, em especial o tipo previsto no art. 32 da 
Lei n.º 9.605/98 (“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”);
CONSIDERANDO o recente julgamento do Supremo Tribunal Federal (ADI 4983), que declarou a 
inconstitucionalidade de Lei do Estado do Ceará relativa à Vaquejada, em sede de Controle Concentrado de 
Constitucionalidade, restrito, por sua natureza, a aspectos legais específicos da norma posta em julgamento;
CONSIDERANDO que o recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal na ADI 4983 não teve o acórdão 
publicado, oficialmente;
CONSIDERANDO que a vaquejada, prática esportiva e culturalmente fundada no nordeste brasileiro, remonta de uma 
necessidade antiga dos fazendeiros da região para reunir o gado, a qual, segundo Câmara Cascudo, consiste na data 
festiva “mais tradicional do ciclo do gado nordestino, uma exibição de força ágil, provocadora de aplausos e criadora de
fama” (CÂMARA CASCUDO, Luis da. A vaquejada nordestina e sua origem. Natal: Fundação José Augusto, 1976. p. 
17);
CONSIDERANDO que o tema “vaquejada”, como acima mencionado, encerra históricas implicações culturais, 
fazendo-se necessário harmonizar a defesa animal com as particularidades culturais existentes em cada região do país, 
mas sempre do ponto de vista ético, sendo indispensável tal reflexão para uma atuação segura, justa e eficaz por parte 
do Ministério Público, que não deve ignorar todos os aspectos envolvidos no contexto dessa delicada questão que são as
vaquejadas em nosso Estado – o que não pode servir de pretexto, é certo, para cometimento de crimes ambientais;
CONSIDERANDO que no Estado do Rio Grande do Norte são realizadas aproximadamente 500 (quinhentas) 
vaquejadas por ano, incluídas as grandes e pequenas, estas últimas denominadas “bolões”, as quais são responsáveis por
gerar aproximadamente 60.000 (sessenta mil) empregos diretos e indiretos na região;
CONSIDERANDO, enfim, a necessidade de o Ministério Público assegurar a observância de cuidados objetivos 
necessários à proteção e bem-estar dos animais nos eventos de vaquejada, visando a impedir qualquer prática ou 
situação que configure maus-tratos ou que submetam os animais a crueldade;
RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com fulcro no art. 5º, § 6º, da Lei n.º 
7.347/85, mediante os termos que seguem abaixo descritos:
CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO: O presente termo de ajustamento de conduta tem como objeto a regulamentação do 
Evento a ser realizado no Parque Maria Augusta, Fazenda Umbuzeiro, zona rural de Santa Cruz/RN, entre os dias 20 a 
22 de outubro de 2017, idealizado e realizado pelo Compromissário, visando impedir qualquer prática ou situação que 
configure maus-tratos;
Parágrafo único: Por esse instrumento, o Compromissário compromete-se a observar não apenas as regras aqui contidas,
mas também as contidas nos regulamentos da Associação Brasileira de Vaquejada (ABVAQ) e da Associação Brasileira 
dos Criadores do Cavalo Quarto de Milha (ABQM), quer sejam ou não associados a estas entidades ( regulamentos 
disponíveis nos sites das referidas associações);
CLÁUSULA 2ª – DOS CUIDADOS VETERINÁRIOS: O Compromissário garante que haverá médico veterinário 



Dr. Rickyson Costa de Oliveira, antes, durante e após o evento, sendo que o evento inicia após a chegada do primeiro 
animal e se encerra após a saída do último. Estes profissionais atenderão prontamente a toda e qualquer emergência, 
bem como garantirão o chamado bem-estar animal;
Parágrafo primeiro: Todos os animais participantes do evento, sejam equinos ou bovinos, passarão por prévia análise 
veterinária, que verificará suas condições físicas, de modo que só seguirão para a competição aqueles aprovados, livres 
de quaisquer impedimentos;
Parágrafo segundo: Os animais eventualmente lesionados no evento receberão imediato atendimento, por profissional 
Veterinário, e serão acompanhados e medicados até o seu total reestabelecimento;
Parágrafo terceiro: Todos os bovinos participantes do evento passarão por análise veterinária após concluírem suas 
participações;
Parágrafo quarto: Será de responsabilidade do Compromissário a recuperação dos bovinos participantes do evento, 
mediante a aplicação dos cuidados veterinários necessários, até o seu total reestabelecimento;
Parágrafo quinto: Fica claro, para os efeitos deste instrumento, que a responsabilidade pela análise e pelos cuidados 
dedicados aos Equinos é exclusiva dos respectivos proprietários;
Parágrafo sexto: O Veterinário Responsável Técnico do Evento emitirá laudo final, no qual deverá constar o número 
total de animais lesionados, inclusive com descrição do grau de comprometimento;
Parágrafo sétimo: O laudo final emitido pelo veterinário responsável técnico pelo evento, será encaminhado a esta 
Promotoria de Justiça, para fins de chancelar, ou não, o ali concluído;
CLÁUSULA 3ª – DAS REGRAS GERAIS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS: O compromissário se obriga a garantir a 
realização do evento com a observância dos cuidados objetivos necessários ao efetivo respeito aos animais, observando 
necessariamente as seguintes regras e condicionantes para a realização do evento:
I – O competidor deve apresentar sua luva, antes de correr, para que seja aprovada e identificada por uma equipe 
especialmente designada pelo promotor do evento e deve ser baixa ou, no máximo com 5 cm de altura no pitoco (ou 
toco), sem quina, nem inclinação, não sendo permitido o uso de luvas de prego, ralo, parafusos, objetos cortantes ou 
qualquer equipamento que o Fiscal julgue danificar a maçaroca do boi (parte final da cauda ou “cabelo da cauda”);
II – É obrigatório o uso do protetor de cauda em todos os bovinos participantes do evento, para reduzir o risco de 
rompimento da maçaroca do boi, devendo o proprietário encaminhar à promotoria de justiça o comprovante da 
contratação da empresa que realizará a referida atividade;
III – Com relação ao boi, os cavaleiros não poderão bater nele, tocar sua face, nem apoiar-se em seu lombo. Quanto ao 
cavalo, os competidores não poderão bater, esporear nem puxar as rédeas e os freios para não machucar o animal, fato 
que deverá ser fiscalizado pela equipe designada pelo promotor do evento;
IV – Todos os envolvidos na vaquejada, incluindo os promotores dos eventos, suas equipes de apoio e organização, 
assim como os competidores, têm a obrigação de preservar os animais participantes, sendo vedado o uso de bois ou 
cavalos que estejam, no momento da corrida, com sangramento aparente;
V – É vedado o uso de instrumentos cortantes ou que possam provocar qualquer ferimento nos animais envolvidos, a 
exemplo de cortadeiras, correntes e esporas não isoladas, chicotes ou outros equipamentos que provoquem dor ou 
perfuração;
VI – É igualmente proibido tocar o boi com equipamentos de choque, perfurocortantes ou que causem qualquer tipo de 
mutilação ou sangramento no animal, onde quer que esteja o boi, em especial dentro do brete, no curral de espera ou 
dentro da pista de competição;
VII – A organização do evento deverá disponibilizar aos animais água e comida em quantidade e qualidade condizentes 
com a sua necessidade, de acordo com o estabelecido pelo Veterinário Responsável Técnico;
VIII – É proibido o uso de bois com chifres pontiagudos, que possam causar risco aos competidores, aos cavalos ou à 
equipe de manejo, devendo esses animais ser previamente separados da boiada;
IX – Todos os envolvidos na vaquejada têm a obrigação de preservar os animais participantes, devendo os Promoventes 
fomentarem, com o apoio do MP/RN, a conscientização de todas as partes relacionadas;
X – O peso da boiada que participará do evento será de, no mínimo, 12 (doze) arrobas médias para classificação, e 16 
(dezesseis) arrobas médias para a disputa final;
Parágrafo único: A não adoção das medidas acima, bem como das demais previstas no regulamento da ABVAQ 
(Associação Brasileira de Vaqueiros), ocasionará as seguintes punições, descritas por ordem de gravidade: advertência 
escrita; perda de pontos e desclassificação; suspensão do direito de participar das vaquejadas por até 03 (três) anos; e 
banimento definitivo das vaquejadas;
CLÁUSULA 4ª – DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA E GARANTIA DA INCOLUMIDADE FÍSICA DOS 
PARTICIPANTES E DO PÚBLICO EM GERAL: O compromissário se obrigam a garantir a realização do evento com 
a observância às normas de segurança e incolumidade física dos participantes e competidores;
Parágrafo único: Desde o início, e durante todo o evento, deverá ser disponibilizada pelos compromissários equipe de 
atendimento paramédico e ambulância com toda a estrutura necessária para atendimento de urgência e emergência dos 
competidores e do público em geral;
CLÁUSULA 5ª – DA COMPENSAÇÃO POR DANO AMBIENTAL: Como compensação para a hipótese de danos ao 
meio ambiente, as partes ajustam que:
a) Caso um bovino se machuque, a critério do Médico Veterinário, o compromissário assume a obrigação de 
disponibilizar o tratamento veterinário necessário até a pronta recuperação do animal;
b) Na remota hipótese de um bovino falecer em competição, o compromissário se obrigará a efetuar a doação no valor 



de R$ 1.000,00 (mil reais) em rações e medicamentos, por cada animal morto, direcionado para ONG's de proteção 
animal no âmbito local e, na sua inexistência, fica de logo estabelecido a conversão desse valor em cestas básicas a 
serem doadas em favor da APAE do município de Santa Cruz/RN;
CLÁUSULA 6ª – DO INADIMPLEMENTO: Considera-se como fato caracterizador do inadimplemento deste Termo a 
constatação, por qualquer meio legal, do descumprimento de qualquer das obrigações nele previstas, inclusive certidão 
circunstanciada emitida pelo Ministério Público ou documento de inspeção, vistoria, relatório ou afim, expedido por 
órgão de fiscalização ambiental, diretamente ou por qualquer servidor à sua disposição designado para tal fim, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa;
CLÁUSULA 7º – DA MULTA: O inadimplemento de qualquer das obrigações constantes nas cláusulas do presente 
Termo acarretará multa de 15% (quinze por cento) do lucro da vaquejada, revertida em favor do Fundo Municipal do 
Meio Ambiente ou, na sua ausência, ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, independentemente das demais sanções 
pertinentes, tais como embargo do Parque de Vaquejada, suspensão de suas atividades ou proibição definitiva de seu 
funcionamento;
CLÁUSULA 8ª – DA FILMAGEM DO EVENTO: Fica o compromissário obrigado a filmar o campo de competição, 
além dos locais em que ficarão alojados os animais, devendo remeter à 2ª Promotoria de Justiça de Santa Cruz/RN, no 
prazo de 15 (quinze) dias, cópia dos vídeos, sem cortes;
CLÁUSULA 9ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DESSE INSTRUMENTO: O presente instrumento vigorará até a 
publicação oficial da decisão final da ADI 4983 do STF, momento em que o tema será reapreciado pelo Ministério 
Público da Comarca de Santa Cruz/RN;
CLÁUSULA 10ª – DO FORO: Fica estabelecido o foro da Comarca de Santa Cruz/RN para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas deste instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro.
E, assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
que produza todos os seus efeitos legais e jurídicos.
RAFAEL SOUZA DA SILVA
Compromissário
Eugênio Carvalho Ribeiro
Promotor de Justiça


