
 

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINSTRA CÁRMEM LÚCIA, 
PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB , 
pessoa jurídica de direito privado, partido polític o 
com representação no Congresso Nacional, com sede n o 
SEPN QUADRA 504, Bloco A, nº 100, Cobertura, Edifíc io 
Ana Carolina, Brasília-DF, CEP 70730-521, inscrito no 
CNPJ sob o nº 03.605.136.0001/13, neste ato 
representado pelo Presidente de sua Comissão 
Executiva Nacional, Roberto Jefferson Monteiro 
Francisco, brasileiro, casado, advogado, portador d a 
cédula de identidade RG nº S1213751-I - SSP/RJ, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 280.907.647-20 (doc.1),  
por seu advogado, mandato procuratório assinado 
(doc.02), vem, respeitosamente, à presença de Vossa  
Excelência, com fundamente nos artigos 102, inciso I, 
alínea “a” e art. 103, inciso VIII da Constituição 
Federal e nos dispositivos da Lei 9.868/1991, 
impetrar a presente  
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO 
LIMINAR 

 



 

 

Em face da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, inscrita no CNPJ/MF sob n˚ 59.952.259/0001-85, 
com endereço na Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – 
Ibirapuera – São Paulo – Cep.: 04097-900, neste ato  
representado por seu Presidente Sr. Cauê Macris, 
endereço eletrônico cauemacris@al.sp.gov.br , e do 
VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, Sr. MÁRCIO 
LUIZ FRANÇA GOMES, brasileiro, casado, advogado, 
portador do RG n˚ 14.950.859-1, inscrito no CPF/MF 
sob o n˚047.510.688-14, domiciliado no Palácio dos 
Bandeirantes, sito na Av. Morumbi, 4.500, São 
Paulo/SP, Cep.: 05650-905, todos órgão/autoridades 
responsáveis pela elaboração da Lei Estadual 16.784 , 
de 28 de junho de 2018 (doc.03), cuja 
inconstitucionalidade se pretende ver declarada, 
pelos seguintes fundamentos: 
 
 

I – BREVE SÍNTESE DO DISPOSITIVO LEGAL IMPUGNADO: 
 

   
            Em 28 de junho de 2018, entrou em vigor  a 
Lei Estadual n˚ 16.784, que dispõe sobre a proibiçã o 
da caça de animais domésticos, silvestres, nativos ou 
exóticos em todas as modalidades, sob qualquer 
pretexto, forma e para qualquer finalidade, em todo  o 
Estado de São Paulo. In verbis:  
 
 

Art.1˚ - Fica vedada a caça, em qualquer    
modalidade, sob qualquer pretexto, forma e 
para qualquer finalidade, em todo o Estado de 
São Paulo. 
 
Parágrafo único – Para efeito desta lei, 
considera-se caça  a perseguição, o  abate, a 
apanha, a captura seguida de eliminação 
direta de espécime, ou de eliminação de 



 

 

espécimes, bem como a destruição de ninhos, 
abrigos ou de outros recursos necessários à 
manutenção de vida animal. 
 
Art. 2˚ A proibição abrange animais 
domésticos,  silvestres , nativos ou exóticos e 
seus híbridos encontrados em áreas públicas 
ou privadas, exceção feita aos animais 
sinantrópicos.  
Art.3˚ - O controle populacional , manejo ou 
erradicação de espécie declarada nociva ou 
invasora não poderão ser realizados por 
pessoas físicas  ou jurídicas não 
governamentais. 
 
Parágrafo 1˚- Exclui-se desta proibição o 
controle de sinantrópicos. 
 
Parágrafo 2˚ - As ações que trata este artigo 
não poderão envolver métodos cruéis, como 
envenenamento e armadilhas  que causem 
ferimento ou mutilem os animais. 
 
Art. 4˚ - A violação ao estabelecido nesta 
lei constitui conduta sujeita à imposição de 
sanção pecuniária fixada em 150 (cento e 
cinquenta)  Ufesp, dobrada na reincidência. 
 
(...) grifos nossos 

 
 
 
            A rigor, tal dispositivo revela-se 
inconstitucional por evidente ofensa ao princípio 
constitucional da separação dos poderes, tendo em 
vista que o enfoque da lei impugnada regulamenta a 
proibição da “caça” , matéria de legitimidade 
legislativa da União Federal (art.24, VI, CF), send o 



 

 

que, a competência do Estado se limita a legislar 
supletivamente sobre a matéria, a fim de atender as  
peculiaridades locais.  
 
           Entretanto, segundo o ordenamento jurídi co 
incursionado no artigo 37 da lei federal n˚9.605/98 , 
que disciplina os crimes ambientais, preleciona de 
maneira taxativa que “ não constitui crime o abate de 
animal,  quando praticado em estado de necessidade, 
proteção da lavoura e rebanhos, ou em caso de anima is 
nocivos, mas capazes de atingir a saúde ou a 
integridade física”.  
 
 
            Ista salientar, que segundo a definição  
da palavra abate no dicionário priberam, significa 
“... Causar morte violenta. 4. Matar um animal ...”. 
Assim, resta evidente que o ato normativo federal 
autorizou a caça de forma interpretativa e, em 
caráter excepcional , objetivando a preservação da 
vida  e a dignidade da pessoa humana , princípios 
fundamentais do direito. 
 
            Nesse diapasão, o diploma processual 
acima descrito, possuem caráter normativo soberano em 
todo território nacional, induvidoso, portanto, a 
inconstitucionalidade formal da norma contestada, 
pois o ato normativo do Poder Legislativo do Estado  
de São Paulo, esta subordinado a regulamentação da 
matéria de iniciativa da União Federal .  
 
            Antes de se adentrar no cerne do debate  
que se pretende promover, faz-se necessário 
demonstrar a legitimidade e o interesse de agir do 
Requerente, conforme passa a tecer. 
 
 
 



 

 

II- DA LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR: 
 
 
            A Constituição da República, ao dispor 
sobre o sistema de fiscalização normativa abstrata,  
outorgou legitimidade ativa aos partidos políticos 
com representação no Congresso Nacional (art.103, 
VIII), conferindo-lhes o poder de promover, perante  o 
Supremo Tribunal Federal, a pertinente ação direta de 
inconstitucionalidade,  in verbis:  
 
 

“Art. 103-  Podem propor ação direta de 
inconstitucionalidade e ação declaratória 
de constitucionalidade: 
 
I-  O Presidente da República; 
II-  A Mesa do Senado Federal; 
III-  A Mesa da Câmara dos Deputados; 
IV-  A Mesa da Assembléia Legislativa ou 

Câmara Legislativa do Distrito 
Federal; 

V-  O Governador do Estado ou do Distrito 
Federal; 

VI-  O Procurador Geral da República; 
VII-  O Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil; 
VIII-  Partido Político com 

representação no Congresso Nacional; 
IX-  Confederação Sindical ou Entidade de 

classe de âmbito nacional.” (grifos 
nossos) 

 
 
 
            Assim, qualquer partido político com 
representação em qualquer das Casas do Congresso 
Nacional, independente do número de representantes da 



 

 

agremiação partidária, encontram-se incluídos, para  
efeito de ativação da jurisdição constitucional 
concentrada do Supremo Tribunal Federal, no rol 
taxativo dos órgãos e instituições que possuem 
legitimação universal, gozando, em consequência, da  
ampla prerrogativa de questionarem a validade do at o 
normativo/jurídico constitucional de leis emanadas do 
Poder Público. 
 
           O que se revela fundamental é o alto 
significado político-jurídico da participação 
institucional das agremiações partidárias, no plano  
do controle normativo abstrato, conforme destacado no 
douto magistério de CLEMERSON MERLI CLÈVE: 
 
 

“P or outro lado, a legitimidade ativa dos 
partidos  vem contribuir para o 
aprimoramento do Estado Democrático de 
Direito, uma vez que fortalece o direito 
de oposição . Ora, a maioria não é todo o 
Parlamento. Há as minorias ali 
representadas que, devidamente 
articuladas, formam o bloco de oposição. 
Cabe a esta, a oposição, propor modelos 
políticos alternativos e, mais do que 
isso, provocar a ação fiscalizadora do 
Parlamento. Sabe-se dos efeitos que estas 
atuações produzem, mormente no contexto 
de uma sociedade plural que admite, sem 
maiores restrições, a liberdade de 
imprensa. A Constituição de 1988 
preocupou-se com o direito de oposição, a 
começar quando inscreve entre os 
fundamentos da república o pluralismo 
político (art.1, CF). 
..................... 



 

 

O poder da oposição não pode ser 
subestimado porque, se oposição, de 
qualquer modo, não colhe êxito no âmbito 
estritamente parlamentar, pode provocar a 
atuação no Supremo Tribunal Federal em 
ação direta de inconstitucionalidade ante 
a legitimação conferida pelo art. 103 da 
CF aos partidos políticos com 
representação no Congresso Nacional .”(A 
Fiscalização Abstrata da 
Constitucionalidade no Direito 
Brasileiro, p. 171/172, 2˚ ed. 2000- RT – 
grifos nossos) 

 
 
            Daí a observância constante do voto 
proferido pelo eminente Ministro Paulo Brossard, 
quando do julgamento da ADI 138/RJ, Rel. Min. SYDNE Y 
SANCHES (RTJ 133/1020-1021): 
 
 

“O fato é que qualquer partido político , 
tendo representação parlamentar , não 
importa o número, está legalmente 
qualificado para ajuizar ação direta . 
Trata-se de uma inovação interessante e 
importante, porque dá ao partido político 
um papel da mais alta relevância, 
colocando-o lado a lado do Procurador-
Geral ou da Mesa da Câmara, da Mesa da 
Assembléia, do Presidente da 
República.”(grifos nossos) 

 
 
            O Partido Trabalhista Brasileiro – PTB , 
possui ampla expressão política no país, e, 
consequentemente, representatividade no Congresso 
Nacional, motivo pelo qual preenche os requisitos d a 



 

 

legitimidade ativa, para ajuizar a presente ação 
direita de inconstitucionalidade , perante o Supremo 
Tribunal Federal. 
 
            Feitas essas considerações, passa-se a 
demonstrar a inconstitucionalidade do dispositivo 
combatido. 
 
 
III- DO PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA DAS LEIS:  
 
 
           A Constituição Federal, assegurando em 
nível de cláusula pétrea, e visando, principalmente , 
evitar que um dos Poderes usurpe as funções do outr o, 
consolidou a “separação dos poderes” do Estado, 
tornando-o independentes e harmônicos entre si (art . 
2˚, CF/88), que ficou conhecido como sistema de 
freios e contrapesos. 
 
           O pacto federativo atribuiu autonomia ao s 
entes políticos para que promovam suas próprias 
organizações. Tal liberdade é delimitada 
constitucionalmente pelo princípio da simetria. 
 
           O Supremo Tribunal Federal já se 
manifestou no sentido de que o modelo do processo 
legislativo federal deve ser seguido nos demais ent es 
federados, pois a luz do princípio da simetria são 
regras constitucionais de repetição obrigatória. 
 
            Por esta razão, os Estados-Membros e os  
Municípios submetem-se a hierarquia das normas a fi m 
de evitar o desrespeito à prerrogativa do processo 
legislativo, que resulte da usurpação do poder.  
             



 

 

           O artigo 24, VI, parágrafos I, II e IV da 
Constituição Federal, que regulamenta a competência 
concorrente , estabelece que: 
 

“Art. 24 – Compete a União, aos Estados e 
ao Distrito Federal legislar concorrente 
sobre: 
 
VI- Floresta, caça , pesca, fauna, 
conservação da natureza, proteção do meio 
ambiente e controle da poluição. 
 
I-  No âmbito da legislação concorrente, 

a competência da União limitar-se-a 
estabelecer normas gerais 

II-   A competência da União para legislar 
sobre norma geral não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 

III-  A superveniência de lei federal sobre 
normas gerais suspende a eficácia da 
lei estadual, no que for 
contrário. ” (grifos nossos)  
 
 

            Dessa forma, a Constituição Federal, ao 
conferir aos Estados a capacidade de auto-organizaç ão 
e de autogoverno, impõe a obrigatória observância a os 
seus princípios, dentre os quais o legislador 
estadual não pode validamente dispor sobre matérias  
reservadas de iniciativa da União. 
 
              Conforme se verifica do dispositivo 
acima elencado, compete a União legislar sobre a 
“caça”, sendo coibido o legislativo estadual legisl ar 
sobre a matéria, sob pena de violar a cláusula de 
reserva de poderes. 
 



 

 

            Cabe enfatizar, por necessário, que os 
princípios que regem o processo legislativo impõe a  
observância compulsória e incondicional dos Estados -
Membros.  
 
           Cumpre acentuar nesse ponto, que o 
legislativo estadual é incompetente para criar norm as 
que transgrida a lei federal, sendo cabível somente  
legislar sobre matéria suplementar no que não lhe f or 
contrário. 
 
 
            A lei estadual n˚ 16.784/2018, que 
proibiu a caça em todo o estado de São Paulo, usurp ou 
a competência reservada da União, incorrendo em víc io 
de iniciativa do processo legislativo estrutural, o  
que o torna nulo. 
 
 
            “O desrespeito a prerrogativa de inicia r 
o processo legislativo, que resulte da usurpação do  
poder sujeito a cláusula de reserva, traduz vicio 
jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrênc ia 
reflete típica hipótese de inconstitucionalidade 
formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a 
própria integralidade do ato legislativo 
eventualmente editado ” (ADI 1.381 – AL Celso de 
Mello) 
 
 
            O ato normativo impugnado, reflete típi ca 
hipótese de inconstitucionalidade formal, pois 
confronta com o artigo 37 da lei federal n˚9.605/98 , 
de iniciativa da União de observância compulsória d os 
Estados Membros. 
        
 
 



 

 

            Nesse sentido, a jurisprudência desta 
Corte mostra-se pacífica no sentido que padece de 
inconstitucionalidade formal a lei que resulte de 
iniciativa parlamentar, que disponha de órgão 
público, matéria reservada da União: 
 
 

“ AÇÃO DIRETA DE INCOSNTITUCIONALIDADE. 
LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DE 
CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE E 
FISCALIZAÇÃO DO SANGUE – COFISAN, ORGÃO 
AUXILIAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. 
VICIO DE INICIATIVA. 
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. I – 
Projeto de lei que visa a criação e 
estruturação de órgão da administração 
pública, iniciativa do chefe do Executivo 
(art. 61, parágrafo 1˚, II, e, CF/88). 
Principio da simetria. II – Precedentes 
do STF. III- Açao direta julgada 
procedente para declarar a 
inconstitucionalidade da lei estadual 
paulista  9.080/95.”(ADI n˚ 1.275/SP, 
Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo 
Lewandowski, DJE 08/06/07 – grifos 
nossos)  
 
 
“ AÇÃO DIRETA DE INCOSNTITUCIONALIDADE. 
LEI 6.835/2001 DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO. INCLUSÃO DOS NOMES DE PESSOAS 
FÍSICAS E JURÍDICAS INADIMPLENTES NO 
SERASA, CADIN E SPC. ATRIBUIÇÕES DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. 
INICIATIVA DA MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONBALIDADE 
FORMAL. A lei 6.835/2001, de iniciativa 



 

 

da mesa da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, cria nova 
atribuição à Secretaria de Fazenda 
Estadual, órgão  integrante do Poder 
Executivo daquele Estado.  À luz do 
princípio da simetria, são de iniciativa 
do Chefe do Poder Executivo Estadual as 
leis que versem sobre a organização 
administrativa do Estado, podendo a 
questão referente à organização do 
Estado, podendo a questão referente à 
organização e funcionamento da 
Administração Estadual, quando não 
importar em aumento de despesas, ser 
regulamentada por meio do Decreto do 
Chefe do Poder Executivo (art. 61, 
parágrafo 1˚, II, e; e art. 84, VI, a da 
Constituição Federal). 
Inconstitucionalidade formal, por vicio 
de iniciativa da lei ora atacada .”(ADI 
2.857/ES, Tribunal Pleno, Relator 
Ministro Joaquim Barbosa, DJE 30/11/07 – 
grifo nosso)  
 
 
AÇÃO DIRETA DE INCOSNTITUCIONALIDADE – 
PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA POLICIA MILITAR E 
DO CORPO DE BOMBEIROS – PROCESSO 
LEGISLATIVO – INSTAURAÇÃO DEPENDE DE 
INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA 
AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – DIPLOMA 
LEGISLATIVO ESTADUAL QUE RESULTOU DE 
INICIATIVA PARLAMENTAR – USURPAÇÃO DO 
PODER DE INICIATIVA – SANÇÃO TÁCITA DO 
PROJETO DE LEI – INSUBSISTENCIA DA SÚMULA 
N˚ 5/STF – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – 
EFICÁCIA REPRISTINATÓRIA DA DECLARAÇÃO DE 
INCOSNTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO 



 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE 
CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – AÇÃO DIRETA 
JULGADA PROCEDENTE. OS PRINCÍPIOS QUE 
REGEM O PROCESSO LEGISLATIVO IMPOE-SE À 
OBSERVANCIA DOS ESTADOS-MEMBROS.- O 
modelo estruturador do processo 
legislativo, tal como delineado em seus 
aspectos fundamentais pela Constituição 
da República, impõe-se, enquanto padrão 
normativo de compulsório atendimento, à 
observância incondicional dos Estados- 
Membros. Precedentes. 
-A usurpação do poder do processo 
legislativo em matéria constitucional 
reservada à iniciativa de órgão e agentes 
estatais configura transgressão ao texto 
da Constituição da República e gera, em 
consequência, a inconstitucionalidade 
formal da lei assim editada.  
Precedentes.(...) A QUESTÃO DE EFICÁCIA 
REPRISTINATÓRIA DA DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE “IN ABSTRATO”- A 
declaração final de 
inconstitucionalidade, quando proferida 
pelo Supremo Tribunal Federal em sede de 
fiscalização normativa abstrata, importa 
– considerado efeito repristinatório que 
lhe é inerente – em restauração das 
normas estatais anteriormente revogadas  
pelo diploma normativo objeto do juízo de 
inconstitucionalidade, eis que o ato 
inconstitucional, por ser juridicamente 
inválido  (RTJ 146/461-462), sequer possui 
eficácia derrogatória. Doutrina e 
Precedentes (STF).” – (ADI 2867-ES, 
Tribunal Pleno, Ministro Maurício Corrêa, 
DOE 17/10/2002 – grifos nossos)  
 



 

 

CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. 
PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA DO CHEFE 
DO PODER EXECUTIVO. CF, ART.61, PARÁGRAFO 
1˚, II,C. INICIATIVA LEGISLATIVA 
RESERVADA A OUTRO PODER. PRINCÍPIO DA 
SEPARAÇÃO DOS PODERES, CF ART.2.-  I.  As 
regras básicas do processo legislativo 
federal são de observância obrigatória 
pelos Estados-membros e Municípios. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
II- leis que dispunham sobre servidores 
públicos são de iniciativa reservada ao 
Chefe do Poder Executivo (CF. art. 61, 
parágrafo 1˚, II, a, c, f), à Câmara dos 
Deputados (CF, art. 51, IV), ao Senado 
Federal (CF, art. 52, XIII), ao Supremo 
Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores e aos Tribunais de Justiça 
(CF, art. 96, II, b). III- Lei de 
iniciativa reservada a outro poder: não 
observância: ofensa ao princípio da 
separação dos poderes  (CF, art.2˚). IV – 
Ação direta de inconstitucionalidade 
julgada procedente .”(ADI 2.731-0-ES, 
Tribunal Pleno, Ministro Nelson Jobim, 
DJE 25/04/2003 – grifos nossos) 

 
 
            Como se observa, o princípio da 
iniciativa reservada implica na limitação ao poder do 
Estado-Membro de criar, bem como de revisar suas 
normas, porém, no tocante ao trato da reformulação 
normativa local não pode se investir de matéria 
reservada à exclusiva iniciativa da União.             
 
 
 



 

 

            A usurpação da prerrogativa de iniciar o 
processo legislativo qualifica-se como ato destituí do 
de qualquer eficácia jurídica, contaminando, a 
própria validade constitucional da norma estadual. 
 
 
            O ato normativo impugnado fere 
flagrantemente o princípio da separação dos poderes  
estampado no artigo 2˚ da Constituição Federal, na 
medida em que compete a União iniciar o processo 
legislativo da matéria pertinente em análise. 
 
            Assim, o Poder Legislativo Estadual 
extrapolou a sua função, quando aprovou a lei 
16.784/2018, que regulamenta a proibição da caça, e m 
qualquer modalidade, que segundo a Constituição 
Federal, é de exclusiva iniciativa da União. 
            
             Desta forma, claramente se percebe a 
inconstitucionalidade da Lei 16.784/2018, que centr a-
se na usurpação de poder no processo legislativo, p or 
conseguinte, impõe-se o reconhecimento da 
inconstitucionalidade formal de toda lei questionad a.  
              
 
DA LEI FEDERAL EM VIGOR: 
 
 
            Conforme o disposto do artigo 37, da lei 
federal n˚ 9.605/98, que regulariza os Crimes 
Ambientais, dispõe que: 

 
“Art.37- Não é crime o abate de animal, 
quando realizado:   
 
I-  Em estado de necessidade, para saciar 

a fome do agente ou de sua família; 



 

 

II-  Para proteger lavouras, pomares e 
rebanhos da ação predatória ou 
destruidoras de animais, desde que 
legal e expressamente autorizado pela 
autoridade competente; 

III-  Vetado; 
IV-  Por ser nocivo o animal, desde que 

assim caracterizado pelo órgão 
competente. 
 

                Assim, a legislação federal, admite  a 
atividade da caça em situações “excepcionais”, a fi m 
de preservar a vida, diante da legítima defesa e o 
estado de necessidade, bem como para preservar as 
lavouras e pomares, visando a preservação da cadeia  
alimentar e a economia. 

 
                No mesmo sentido, o artigo 29 do 
mesmo diploma legal, dispõe:  
 

“Art. 29 – Matar, perseguir, caçar, 
apanhar, utilizar espécimes da fauna 
silvestre, nativos em rota migratória, 
sem a devida permissão, licença ou 
autorização da autoridade competente, ou 
em desacordo com a obtida : 
Pena – detenção de seis meses a um ano, e 
multa.” 

 
 
            Conforme se verifica do dispositivo aci ma 
descrito, quando o legislador federal dispôs a 
proibição de “ matar, perseguir, caçar...”  animais sem 
a devida autorização, presume-se que o ato de caçar  é 
legal, desde que a pessoa possua a 
licença/autorização para o ato. 
 
 



 

 

            Como se tais dispositivos da lei federa l 
não bastassem, a Instrução Normativa do Ibama n˚3, de 
03/01/2013 , permite a atividade de caça do javali-
europeu,  visando o controle dos populacional dos 
javalis, pois é considerado um animal predador, que  
ataca pessoas e animais, chegando a matá-las, 
transmitem diversas doenças, apresentam riscos ao 
tráfego em estradas e rodovias, bem como destrói 
lavouras, causando uma destruição em massa, o que 
causa um grande prejuízo para os agricultores.  
 

“Art.2˚ - Autorizar o controle 
populacional do javali vivendo em 
liberdade em todo o território nacional. 
 
Parágrafo 1˚ - Para fins previstos nesta 
Instrução Normativa, considera-se 
controle do javali a perseguição, o 
abate, a captura e marcação da espécimes 
seguidas de soltura para rastreamento, a 
captura seguida de eliminação direta da 
espécimes. 
 
Parágrafo 2˚ - O controle do javali será 
realizado por meios físicos, observados o 
art. 10, da Lei n˚ 5.197, de 03 de 
janeiro de 1967, e demais diplomas que 
regulamentam a matéria.” 
  

 
            Ressalta-se por oportuno, que a Instruç ão 
Normativa do IBAMA em comento, foi elaborada após 
estudos que comprovaram a nocividade do javali-
europeu, que se prolifera rapidamente por diversas 
regiões do país, sendo o abate/caça, a única opção de 
controle da espécie. 
 
 



 

 

            Para a atividade de caça se faz 
necessário a obtenção da autorização/fiscalização d o 
exército, conforme disposto no art. 1, XXXIV, do 
Decreto n˚ 3.665/2000, R-105, que assim dispõe:  
 
 

“Art. Este regulamente tem por finalidade 
estabelecer as normas necessárias para a 
correta fiscalização das atividades 
exercidas por pessoas físicas e 
jurídicas, que envolvam produtos 
controlados pelo Exército.   
 

             Nesse contexto, o legislador federal a o 
disciplinar a matéria (coercitiva aos Estados-
Membros), utilizou de notória responsabilidade 
social, a fim de preservar a biodiversidade, a vida  
humana, a agricultura, a proliferação de doenças, o s 
acidentes com tráfego em estradas e rodovias e aind a, 
preservou a cadeia alimentar e consequentemente, a 
economia do país.     
 
              Tais preceitos não nasceram de um 
movimento sem qualquer fundamento, mas sim, foi 
elaborado após vários estudos, onde se concluiu que  a 
proliferação estava incontrolável e o javali é um 
animal selvagem que ataca animais e seres humanos, e 
ainda, destrói plantações. 
 
              O legislador federal, ao dispor da 
norma vigente, procurou assegurar o estado de 
necessidade, a legitima defesa, o direito a vida e a 
dignidade da pessoa humana, direitos conferidos na 
Constituição Federal, no rol das cláusulas pétreas.  
 
 
 



 

 

             Vale ressaltar por oportuno, que a 
Declaração dos Direitos dos Animais, foi proclamada  
em assembleia, pela UNESCO, entretanto, o artigo 9˚ , 
cuja redação afirma que “ animais destinados ao abate 
devem sê-lo sem sofrer ansiedade nem dor”. 
 
 
             Portanto, o legislador estadual ao 
editar a Lei 16.784/2018, que proíbe a caça, em 
qualquer modalidade, sob qualquer pretexto, forma e  
para qualquer finalidade, em todo o Estado de São 
Paulo, infringiu frontalmente o texto de federal, 
devendo ser declarada a sua inconstitucionalidade, 
tornando-o os efeitos nulos desde sua publicação.  

 
            Por amor ao debate, a tabela abaixo faz  
um comparativo entre a legislação federal e a lei 
estadual, objeto de impugnação da presente ação: 
 
 
Lei Federal 9.605/98 Lei Estadual 

16.784/2018 
 
 
Art.37-  Não é crime o abate de 
animal, quando realizado:   

 
I- Em estado de necessidade, para 
saciar a fome do agente ou de sua 
família; 
           
II- Para proteger lavouras, 
pomares e rebanhos da ação 
predatória ou d estruidoras de 
animais, desde que legal e 
expressamente autorizado pela 
autoridade competente; 
III-Vetado; 
IV-  Por ser nocivo o animal, 
desde que assim caracterizado 
pelo órgão competente. 

 
 

 
 
Art.1˚ -  Fica vedada a caça, em 
qualquer    modalidade, sob 
qualquer pretexto, forma e para 
qualquer f inalidade, em todo o 
Estado de São Paulo. 
 
Parágrafo único – Para efeito 
desta lei, considera-se caça  a 
perseguição, o  abate, a apanha, a 
captura seguida de eliminação 
direta de espécime, ou de 
eliminação de espécimes, bem como 
a destruição de ninhos, abri gos 
ou de outros recursos necessários 
à manutenção de vida animal. 

 
Art. 2˚ A proibiç ão abrange 
animais domésticos,  silvestres , 
nativos ou exóticos e seus 
híbridos encontrados em áreas 



 

 

 
Art. 29 –  Matar, perseguir, 
caçar, apanhar, utilizar 
espécimes d a fauna silvestre, 
nativos em rota migratória, sem a 
devida permissão, licença ou 
autorização da autoridade 
competente, ou em desacordo com a 
obtida  

 
 
 

públicas ou privadas, exceção 
feita aos animais sinantrópicos.  

 

 
Instrução normativa n˚3 IBAMA 
 
“Art.2˚ -  Autorizar o controle 
populacional do javali vivendo em 
liberdade em todo o território 
nacional. 

 
Parágrafo 1˚ -  Para fins 
previstos nesta Instrução 
Normativa, considera- se controle 
do javali a perseguição, o abate, 
a cap tura e marcação da espécimes 
seguidas de soltura para 
rastreamento, a captura seguida 
de eliminação direta da espécime. 

 
Parágrafo 2˚ -  O controle do 
javali será realizado por meios 
físicos, observados o art. 10, da 
Lei n ˚ 5.197, de 03 de janeiro de 
1967, e demais diplomas que 
regulamentam a matéria.” 
 
 

 
Art.3˚ - O controle populacional , 
manejo ou erradicação de espécie 
declarada nociva ou invasora não 
poderão ser realizados por 
pessoas físicas  ou jurídicas não 
governamentais 
 

 

 
             Assim, restou fartamente demonstrada a  
“inconstitucionalidade” da Lei Estadual n˚ 
16.784/2018, por haver afronta direta a lei federal , 
com total desrespeito ao processo legislativo de 
iniciativa da União, que resultou na usurpação do 
Poder do legislativo Estadual, incorrendo em vício de 
iniciativa e afronta ao principio da separação dos 
poderes, o que deve ser declarada inconstitucional.  
 



 

 

 
DO PEDIDO CAUTELAR INAUDITA ALTERA PARS: 
 
 
            O artigo 102, inciso I, alínea “p” da 
Constituição Federal, possibilitou a concessão de 
medida cautelar em ações diretas de 
inconstitucionalidade, bem como nos artigos 10 a 12  
da lei n˚ 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e  
julgamento das ADIs. 
 
             No entanto, para obtenção da medida 
acautelatória liminar, a jurisprudência deste E. ST F 
exige a comprovação da presença dos requisitos 
ensejadores da medida, quais sejam, o fumus boni 
iuris e o periculum in mora. 
 
            Observa-se que o fumus boni iuris ficou  
demonstrado quando o legislador estadual a cláusula  
de reserva da União, em legislar sobre a matéria 
proibitiva da caça, afrontando diretamente o texto de 
lei federal, o princípio da separação dos poderes, e 
a observância compulsória dos Estados Membros, da 
soberania das leis. 
 
             Já o periculum in mora, se concentra n a 
necessidade do abate dos javalis, por ser considera do 
um animal selvagem que ataca pessoas e animais, bem  
como é um dos piores causadores dos danos à 
agricultura, riscos à saúde, à pecuária, e a econom ia 
do país. 
 
             Esclarece ainda, que além da questão 
econômica direta, o javali ataca a espécie humana 
levando-os a morte, sendo que a proibição do ataque  
sobre qualquer modalidade, fere o princípio básico da 
legítima defesa, do estado de necessidade e o direi to 
a vida. 



 

 

 
            Destaca por oportuno, que os javalis sã o 
fortes e não possuem predador, o que torna a taxa d e 
mortalidade baixa. Para piorar a situação, cada vez  
que reproduz, nascem em média 12 (doze) filhotes em  
uma única gestação. 
 
          Assim, os danos que a população, a 
agricultura, a pecuária e a economia, são 
imensuráveis, atingindo a vida, a dignidade da pess oa 
humana, a saúde pública e a própria economia do paí s. 
 
          Demonstrado os requisitos ensejadores da 
medida presente cautelar, requer a suspensão da 
eficácia da lei estadual n˚ 16.784/2018, por causar  
graves consequências a ordem pública, o direito a 
vida, e o agravamento da economia na agricultura e 
pecuária.   
           
 
DOS REQUERIMENTOS: 
 
            Por todo o exposto, requer a Vossa Exa. e 
a este E. STF: 
 
a-) O recebimento da presente Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, com a concessão da medida 
cautelar inaudita altera pars , a fim de que seja 
determinada a imediata suspensão  da eficácia da Le i 
16.784/2018, ante o reconhecimento da presença dos 
requisitos necessários para concessão da medida, no s 
termos do artigo 10, parágrafo 3˚, da Lei 9.868/199 9; 
 
b-) Após, seja dado regular processamento a present e 
ação, com a requisição de informações às autoridade s 
das quais emanou a Lei impugnada, quais sejam, o 
Governador do Estado de São Paulo e o Presidente da  
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 



 

 

 
c-) Seja dada ciência da presente ação à Advocacia 
Geral da União e à Procuradoria Geral da República,  
para fins da devida manifestação; 
 
d-) Seja assegurado e garantido ao Autor o direito de 
apresentar razões complementares, memoriais, 
informações, documentos ou quaisquer outros element os 
importantes para o bom e fiel julgamento do present e 
caso; 
 
e-) Que seja assegurado e garantido ao Autor o 
direito de sustentar oralmente na sessão de 
julgamento, o que requer com fundamento no artigo 1 31 
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 
requerendo a intimação dos subscritores para tal 
finalidade.  
 
f-) Ao final, seja a presente ação julgada totalmen te 
procedente, com a consequente declaração da 
inconstitucionalidade da Lei Estadual 16.784/2018, 
ante a afronta do principio da separação dos podere s, 
do principio da simetria e por vício de iniciativa,  
com ferimento a cláusula de reserva da União, e 
consequente violação direta a Constituição Federal.  
 
            Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais), para efeito de alçada. 
 

Nestes termos, 
Pede e espera deferimento. 

 
Brasília/DF, 19 de julho de 2018. 

 
 

SYLVIO RICARDO DE LUCCIA AGUIAR PAVAN 
OAB/SP nº 131.422  
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