
NOTA IMPORTANTE DE ESCLARECIMENTO

A ABVAQ – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VAQUEJADA, nes-
te ato representada por sua Diretoria Executiva, vem a público es-
clarecer o que segue:

Como é do conhecimento de todos, a ABVAQ há tempo vem defen-
dendo de forma ativa a nossa vaquejada no cenário brasileiro. Basta lem-
brarmos desde o movimento ocorrido em Brasília na data de 25 de ou-
tubro de 2016, onde a vaquejada mostrou sua força para o Brasil. Além 
do movimento referido, a ABVAQ é a única associação de vaquejada que 
está defendendo como Amicus Curiae em todas as ADIs que estão em 
tramitação no STF, além de ter conseguido grandes vitórias, como: a) 
Emenda Constitucional 96/17; b) aprovação do Regulamento da ABVAQ 
no MAPA do Ministério da Agricultura, através da Portaria nº 1.781 de 
14 de agosto de 2017; c) formalização junto ao Ministério Público de 
Pernambuco de Termo de Cooperação Técnica, o que viabilizou a reali-
zação das vaquejadas no Estado de PE, desde que haja o cumprimento 
do Regulamento ABVAQ; entre tantas outras. 



No STF tramitou as seguintes ADIs: a) ADI 5703 (Contra Lei do Esta-
do de Roraima); b) ADI 5710 (Contra Lei do Estado da Bahia); c) ADI 
5711 (Contra Lei do Estado do Amapá), tendo estas três sido julgadas 
extintas sem resolução de mérito, continuando a ABVAQ a lutar no STF 
nas seguintes ADIs: a) ADI 4893 (Contra Lei do Estado do Ceará); b) 
ADI 5728 (Contra a EC 96/17); c) ADI 5772 (Contra a EC 96/17). Des-
tacamos nessas as três últimas ADIs a ABVAQ, com apoio da ABQM, já 
apresentou defesa e informações necessárias.

Para defesa da vaquejada perante o STF, a ABVAQ contratou dois escri-
tórios de advocacia: (i) Escritório Vicente Braga Advogados (Fortaleza); 
(ii) o Escritório Almeida Castro (Brasília). Além dos citados escritórios, 
a ABVAQ contratou perícias e pareceres.

Por demais, destacamos que a ABVAQ continua trabalhando junto ao 
Congresso Nacional para aprovação da Lei Federal do Bem Estar Animal 
que regulamente a EC 96/17 (Emenda da Vaquejada).

Tudo isso tem custos bastante elevados que, infelizmente, não pode-
mos arcar simplesmente com o valor das anuidades pagas pelos sócios. 
Hoje, a ABVAQ tem apenas 256 sócios ativos, o que representa uma re-
ceita Mensal de R$ 1.280,00 (um mil duzentos e oitenta reais) .

Para todos ajudar nos custo judicias e pagamento das despesas, a AB-
VAQ criou a taxa de R$ 10,00 por senha nas vaquejadas chanceladas 
pela associação. Esse pequeno valor cobrado é usado “em atividades de 
fomento à vaquejada, notadamente àquelas que dizem respeito à defesa 
institucional do esporte perante todas as esferas judiciais no Brasil”, ou 
seja, justamente para custear as despesas acima explanadas.  



Diante do exposto, a Abvaq repudia as alegações inverídicas divulga-
das a respeito do acidente que ocorreu com vaqueiro na vaquejada de 
Garanhuns, onde tentaram atribuir responsabilidade à Abvaq. Para de-
monstrar a isenção de responsabilidade da ABVAQ, sengue em anexo a 
presente nota o Termo de Adesão (contrato de chancela), firmado com o 
organizador da vaquejada de Garanhuns.

 Vejamos que em momento algum nem o regulamento nem o termo de 
adesão (contrato de chancela) fala que a ABVAQ deve utilizar o valor dos 
R$ 10,00 (dez reais) para contratar seguro em favor do vaqueiro, até por-
que esse seguro e sua obrigatoriedade estão previstos na Lei 10.220/2001, 
sendo responsabilidade do evento e do contratante do vaqueiro.

Apenas a título de esclarecimento e melhor compreensão, a ABVAQ, sem 
qualquer tipo de obrigação, resolveu contratar um seguro que ajudasse de 
forma extra, dentro da apólice contratada e valores definidos, uma ajuda 
nas despesas médicas e no caso de morte ou acidente com invalidez. 

Informamos, ainda, que alguns organizadores de vaquejada celebra-
ram o contrato de chancela com a ABVAQ, recebem o valor dos R$ 10,00 
(dez reais) pagos à vista pelos vaqueiros e seus patrões, e alguns não re-
passam o respectivo valor à ABVAQ.  Contribuição essa que, conforme 
dito, é utilizada para custear a defesa da nossa vaquejada, especialmente 
junto a todas as esferas do poder judiciário no Brasil.

Por fim, a ABVAQ, como já apresentou suas prestações de contas em 
vários simpósios realizados, está de portas abertas para receber qualquer 
associado, para esclarecer dúvidas e questionamentos sobre a situação 
atual da associação, inclusive a situação financeira e jurídica.


