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EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA, PRESI DENTE DO 

EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

 

 

 

A SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA – SRB , associação de direito privado 

sem fins lucrativos, fundada em 19/05/1919, com sede e foro na Rua Formosa nº 

367 – 19º andar - Centro da cidade de São Paulo, inscrita no CNPJ 

60.527.215/0001-97, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Marcelo W. 

Barbosa Vieira, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 6.219.870/MG 

e inscrito no CPF/MF sob o nº 192.308.506-91, com endereço profissional na sede 

da associação, vem respeitosamente, com fulcro nos artigos 102, I, a, e 103, IX 

da Constituição Federal de 1988 e de acordo com a permissão contida em seu 

estatuto (doc. 01), por suas Advogadas infra-assinadas, conforme procuração 

anexa (doc. 03), propor a presente  

 

ACÃO DIRETA DE INCOSTITUCIONALIDADE  

COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENSÃO DA 

EFICÁCIA DE NORMA 

 

Dos artigos 1º e 3º da Lei Estadual de São Paulo nº 16.784 de 28/06/18 (Doc. 05) 

dada a relevância e urgência do tema conforme especificará ao longo desta 

petição, nos termos e motivos que a seguir passa a expor. 
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1. DA LEGITIMIDADE ATIVA 

 

A Sociedade Rural Brasileira – SRB 1  é entidade de classe de âmbito 

nacional com mais de 5.000 (cinco mil)2 associados e registra em seu estatuto 

como finalidade: “fomentar a agricultura e pecuária e as demais atividades rurais, 

agremiar todos os que a ela se dedicam e promover a defesa de seus interesses” 

(artigo 1º). Consta ainda expressamente no parágrafo primeiro do mesmo artigo 

que, para o cumprimento das finalidades estabelecidas a entidade: 

Artigo 1º, §1º, d 

Promoverá medidas judiciais e extrajudiciais de interesse do setor rural, 
inclusive, mas não limitado a, mandado de segurança, ações coletivas, 
manifestações de amicus curiae, ajuizamento de ação direta de 
inconstitucionalidade  e de ação de descumprimento de preceito 
fundamental, após aprovação do Conselho Superior. 

 Conforme determinação, seguem anexas (doc. 06) as manifestações que 

demonstram que o Conselho Superior aprovou expressamente a propositura da 

presente ADIN. 

Além da possibilidade de representação já demonstrada, tem-se discutido 

sobre a pertinência temática da matéria impugnada. Neste caso, também se 

                                                 
1 SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA (SRB): Associação civil patronal fundada em São Paulo em 20 
de maio de 1919 por Eduardo da Fonseca Cotching.  Congregando pecuaristas, cafeicultores e 
agricultores em geral, seu objetivo, expresso no estatuto de 1924, é "fomentar o desenvolvimento da 
pecuária, da agricultura e de todas as indústrias derivadas destas". Seu órgão oficial de divulgação 
é a revista mensal A Rural, fundada em abril de 1920 com o nome de Annaes da Sociedade Rural 
Brasileira. In: DICIONÁRIO Histórico-Biográfico Brasileiro do Centro de Pesquisa e Documentação 
de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas. Disponível em acesso 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/sociedade-rural-brasileira-srb. Acesso 
em 31 de jul de 2018. 
2 Vide lista de associados – Doc. 08 e Doc. 09. 
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configura legítima a Sociedade Rural Brasileira, uma vez que a Lei atacada 

interfere diretamente na atividade rural do Estado de São Paulo, do Brasil e até 

mesmo de países limítrofes que podem ter prejudicadas suas lavouras e rebanhos 

pelo descontrole da espécie de exótica invasora causado pela lei paulista, no caso, 

o Javali. 

Em destaque o eminente Ministro MOREIRA ALVES, relator da ADI nº 913-

DF: “já se firmou nesta Corte o entendimento de que as entidades de classe de 

âmbito nacional para legitimação para propor ação direta de inconstitucionalidade 

têm de preencher o requisito objetivo da relação de pertinência entre o interesse 

específico da classe, para cuja defesa essas entidades são constituídas, e o ato 

normativo que é argüido como inconstitucional (cf. ADIs 77, 138 e 159)”. 

Assim, considerando o dispositivo que será questionado da Lei n.º 

16.784/18 ao longo da presente petição, se configuram os requisitos de 

legitimidade ativa e pertinência temática na presente ação em busca da 

declaração de inconstitucionalidade do aludido mandamento.  

2. DOS FATOS 

 

No início do século XX os Javalis foram trazidos ao Brasil para serem uma 

opção no mercado de carnes. Trata-se de uma espécie de porco selvagem nativo 

da Europa, Ásia e norte da África. A adaptação da espécie foi imediata e o 

crescimento da população, aliado à baixa aceitação da carne do animal no 

mercado, logo resultaram em abandono de rebanhos nos estados do Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina. 
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Na natureza esses animais se mostraram agressivos e de acelerada 

reprodução. Misturaram-se a porcos asselvajados e, sem predadores naturais, a 

população cresceu rapidamente e se tornou um grave problema ambiental em 

diversos estados brasileiros. A espécie está classificada no Brasil como sendo 

“exótica invasora” que, de acordo com a Convenção sobre a Diversidade Biológica 

- CDB, da qual o Brasil é signatário, é definida como “aquela que ameaça 

ecossistemas, habitat ou espécies”. As espécies exóticas invasoras, por suas 

vantagens competitivas e favorecidas pela ausência de inimigos naturais, têm 

capacidade de se proliferar e invadir ecossistemas, sejam eles naturais ou 

antropizados.  

Atualmente o Javali é classificado como uma das espécies invasoras mais 

danosas do mundo, sendo uma grande ameaça à biodiversidade, ao meio 

ambiente, à sociedade, à economia e à saúde pública. 

É comum o ataque desses animais a lavouras e rebanhos causando pânico 

e destruição. Há também relatos de ataques a pessoas com ferimentos graves. 

Além dos riscos e prejuízos imediatos há o risco mais temido pelos especialistas 

que é a transmissão de doenças, principalmente da peste suína clássica e da febre 

aftosa. Seria uma tragédia e comprometimento de décadas de trabalho para o 

reconhecimento da sanidade da carne brasileira a contaminação de rebanhos ou 

granjas com doenças capazes de interferir no comércio de carnes.  
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Conforme noticiado no site do Ministério da Agricultura3, em maio deste ano 

o Brasil ganhou um novo status sanitário da organização Mundial de Saúde: 

Maggi recebe na OIE certificado do Brasil livre da aftosa com 
vacinação 

Novos status sanitário foi entregue em Paris, durante reunião da 
Organização Mundial de Saúde Animal, e deve permitir a abertura de novos 
mercados para a carne brasileira 

Publicado: 24/05/2018 13h48 Última modificação: 24/05/2018 14h29 

  

Ministro Blairo Maggi recebe o certificado durante reunião da OIE, em Paris 

O ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) recebeu 
nesta quinta-feira (24), em Paris, durante a 86ª reunião da Organização 
Mundial de Saúde Animal (OIE) certificado que confere ao Brasil o status 
de livre da febre aftosa com vacinação. A nova condição sanitária, agora 
estendida a todos estados, além de Santa Catarina considerada livre sem 
vacinação, foi comemorada pelo ministro que destacou esforços do governo 
e da inciativa privada e perspectiva de ampliação de mercados para as 
carnes bovina e suína. 

                                                 
3  Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/noticias/maggi-recebe-na-oie-certificado-do-brasil-
livre-da-aftosa-com-vacinacao. Acesso em 30 de julho de 2018. (Doc. 06). 
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“O Brasil vem numa luta, em um programa de mais de 60 anos para 
erradicar essa doença e, nos últimos anos, fez um esforço muito grande 
para finalmente resolver o problema”, afirmou. “E, a partir desse 
reconhecimento, o Brasil tem novo status no mercado mundial e poderá 
acessar mercados que ainda estão fechados”. Ele destacou tipos de carne 
que passarão a ser negociados, principalmente, com países asiáticos, entre 
eles, China e Japão. “Não era possível, até agora, por exemplo, exportar 
para a China carne que contém osso”. 

“E há o efeito colateral, que são as exportações de carne suína. Se você 
não tem o país livre, o mercado não aceita a carne suína. Temos um estado 
na federação que é livre sem vacinação, então, esse podia exportar por 
exemplo, para o Japão, para Coreia e outros mercados. Em resumo, mudas 
o status e ao mudar, você tem mais gente para conversar, mais países para 
comercializar”, disse Maggi. 

O descontrole da população de Javalis coloca em risco todo esse esforço 

uma vez que não há como acompanhar a sanidade do grande número de animais 

livres, inclusive no Estado de São Paulo. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 

está atento e acompanha a evolução do problema. Sem alternativa diante do 

crescente número de incidentes, acabou por recorrer ao auxílio da população e 

liberar a caça desses predadores. A possibilidade de abate para controle 

populacional veio depois de muitos estudos e avaliações de risco em nível 

nacional e não pode ser contrariada por um estado da Federação ameaçando o 

país e seus vizinhos. 

Segundo a página eletrônica do IBAMA4: 

 “Para o continente, Argentina e Brasil desempenham maior importância para 
invasão de javali. Estes são os dois países com maior área e números de 
áreas protegidas invadidas pela espécie, potencial e confirmado. O Brasil 

                                                 
4  Disponível em: http://www.ibama.gov.br/phocadownload/javali/2017/2017-PlanoJavali-
2017.2022.pdf. Acesso em 30 de jul de 2018. (Doc. 07). 
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constitui mais da metade do continente e faz fronteira com 10 países, 
podendo ser fonte de javali para países ainda não invadidos. As políticas 
nacionais destes países são muito importantes para conter a espécie na 
América do Sul, especialmente o Brasil devido à velocidade de expansão 
atual”. 

Há décadas o controle da população de Javali e “Javaporco” proveniente 

da reprodução do animal com o porco comum ou asselvajado, faz parte da 

Estratégia Nacional sobre Espécies Exóticas Invasoras, que tem como objetivo 

prevenir e mitigar os impactos negativos dessas espécies no meio ambiente 

brasileiro. O histórico resumido das ações governamentais pode ser encontrado 

no aludido sítio do IBAMA:  

“O Governo Federal, por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, vem atuando no controle do 
javali desde 1995, quando autorizou, em caráter experimental, o abate do 
javali no estado do Rio Grande do Sul, por meio da Portaria IBAMA nº 7, de 
26 de janeiro de 1995. Em 2013, foi publicada a Instrução Normativa IBAMA 
nº 03, de 31 de janeiro de 2013, que declarou a nocividade do javali (Sus 
scrofa) em todas as suas formas, linhagens, raças e diferentes graus de 
cruzamento com o porco doméstico autorizando o controle populacional do 
javali vivendo em liberdade em todo o território nacional. As Unidades de 
Conservação - UC federais também têm implementado atividades de 
controle e monitoramento do javali, como diagnósticos, planos de controle 
e eventos para subsidiar o manejo do javali. Além disso, outras iniciativas 
empreendidas por governos estaduais e outras instituições têm sido 
implementadas de forma articulada com o Governo Federal para realizar o 
manejo do javali no Brasil. Diante deste cenário, o Ministério do Meio 
Ambiente - MMA e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 
MAPA promoveram a elaboração do Plano Nacional de Prevenção, 
Controle e Monitoramento do Javali (Sus scrofa) - Plano Javali, com o 
objetivo de aprimorar a gestão e o controle da espécie no país, por meio da 
coordenação e integração das ações existentes, bem como da instituição 
de novas ações e diretrizes gerais para o manejo do javali no Brasil. Nesse 
sentido, o Plano Javali representa uma importante ferramenta para 
enfrentar a bioinvasão desta espécie”. 
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Há, portanto, uma ação coordenada, integrada e fundamentada na 

legislação federal e em tratados internacionais para mitigar os danos causados 

pela espécie que, de maneira irresponsável e ilegal, teve a caça proibida, sob 

qualquer hipótese, no Estado de São Paulo pela lei que ora se contesta n.º 

16.784 de 28 de junho de 2018 . 

Demonstrando total desconhecimento do problema, o Governador do 

Estado justifica a sansão: “A caça de animais exóticos e de exemplares que vieram 

de fora do Estado era permitida, o que produzia cenas horríveis. Isso não tem nada 

a ver com São Paulo o com os exemplos que demos ao mundo, a partir das 

defesas ambientais”. Segundo ele, trata-se de um “ato importante para a luta 

contra a violência animal”5. 

A “defesa ambiental” dita como exemplo pelo Governador, se faz é com a 

caça autorizada que gera o controle do javali e não com a proibição da caça, pois 

o animal é um grande destruidor de nascentes, margens de rios, provoca 

assoreamento e desequilíbrio na fauna silvestre. É um destruidor da natureza! 

A caça autorizada do Javali, da forma como está regulamentada, nada tem 

de cruel e não configura maus tratos. As regras para a autorização necessária ao 

abate são rigorosas. Porém, o mais importante: Não se trata de um simples 

esporte ou da aceitação da violência contra animais, mas de uma ameaça que 

precisa ser contida com ajuda da população, pois o Poder Público não tem as 

ferramentas, equipamentos, pessoal e celeridade necessárias para controlar a 

                                                 
5 Disponível em: https://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-se/governador-de-sp-
sanciona-lei-que-limita-abate-de-javalis-no-estado/. Acesso em 30 de jul de 2018 (Doc. 07). 
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invasão dos Javalis que podem ter até três crias por ano sendo cada uma delas 

de até doze leitões e que vivem entre quinze e trinta anos. 

3. DA INCOSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N.º 16.7 84, DE 28 DE 

JUNHO DE 2018 

 

3.1 Da afronta ao artigo 225 da Constituição Federa l e ao Princípio da 

Separação de Poderes 

A proibição da caça e controle por particulares deste animal no Estado de 

São Paulo fere a Constituição Federal em vários dispositivos, mas, principalmente 

no que tange ao dever do Estado e das pessoas comuns de manter o equilíbrio 

ecológico e de proteger o meio ambiente, conforme imposto pelo artigo 225:  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas;  

... 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade. 
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Não há meios de prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, 

nem de proteger a fauna e a flora, proibindo à coletividade a caça de um animal 

com o potencial destruidor do Javali. Manejo ecológico de acordo com Paulo de 

Bessa Antunes "é a intervenção humana sobre o meio ambiente e as espécies 

animais e vegetais capaz de assegurar-lhes a sobrevivência e uma utilização 

capaz de assegurar bem-estar à sociedade"6. A intervenção necessária para o 

controle do Javali somente poderá ser feita de forma eficiente com a ajuda da 

população. 

Quando a lei estadual ora atacada proíbe a coletividade de atuar no manejo 

do Javali ou de qualquer espécie declarada nociva ou invasora contraria 

claramente o mandamento constitucional acima aludido. 

 

Lei 16.784/18 

Art. 1º  - Fica vedada a caça, em todas as suas modalidades, sob qualquer 
pretexto, forma e para qualquer finalidade, em todo o Estado de São Paulo 

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

 

O Estado de São Paulo pretende assim tornar exclusivo do Poder Público 

um dever da coletividade gerando como consequência uma proibição ilegal, 

extremamente perigosa e impossível de ser exercida com eficiência somente pelo 

Estado. Quando a Constituição diz que incumbe ao Poder Público prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas impõe a ele o dever de fazer isto de forma 

efetiva, eficiente! 

                                                 
6 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998, p. 
52. 
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No entanto, somente admitindo hipoteticamente a possibilidade de tal 

proibição, a incumbência geraria grande ônus ao Poder Público. Certamente que 

o Estado de São Paulo deveria investir em treinamento, contratações, aquisição 

de equipamentos adequados e suficientes para promover o manejo do Javali e 

evitar os danos ambientais causados pela espécie, o que implica que a nova lei 

gerará despesas ao Estado e, portanto, padece de vício de origem, uma vez que 

não foi proposta pelo Poder Executivo mas pelo Legislativo, por meio do Deputado 

Roberto Tripoli (PL 299/2018). 

 

A situação desrespeita o Princípio da Separação dos Poderes consagrado 

no artigo 2º da Constituição Federal de 1988 e presente em diversos de seus 

dispositivos que conformam a harmonia e independência que devem ter o 

Executivo, Legislativo e Judiciário. Inconstitucional, portanto, também neste 

aspecto o disposto na lei estadual em comento. 

 

3.2 Afronta ao artigo 24 da Constituição Federal 

 

Além de contrariar o mandamento constitucional do artigo 225 e o Princípio 

da Separação de Poderes, a Lei paulista n.º 16.784/18 desrespeita toda uma 

ordem jurídica federal e às regras de competência concorrente. 

 

Em regra, a prática da caça é vedada no Brasil por força da Lei Federal de 

Proteção à Fauna nº 5.197 de 3 de janeiro de 1.967. O diploma, já em seus 

primeiros artigos determina: 

 

Art. 2º - É proibido o exercício da caça profissional. 
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Art. 3º - É proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre e de 
produtos e objetos que impliquem na sua caça, perseguição, destruição 
ou apanha. 

 

No entanto, a mesma Lei Federal, no mesmo artigo 3º prevê a necessária 

exceção à regra geral: 

 

Parágrafo 2º - Será permitida, mediante licença da autoridade competente, 
a apanha de ovos, larvas e filhotes que se destinem aos estabelecimentos 
acima referidos, bem como a destruição de animais silvestres considerados 
nocivos à agricultura ou à saúde pública. (grifamos). 

 

 Mais recentemente, a chamada Lei de Crimes Ambienta is, Lei Federal 

n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, na Seção dos Crimes contra a Fauna 

concretiza a posição do Brasil de proibir a caça ou qualquer ação considerada maus 

tratos aos animais, tipificando como crime as ações já anteriormente proibidas: 

 

Art. 29 - Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna 
silvestre, nativos ou 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. 

 

Porém, de forma responsável e previdente, em harmonia com a legislação 

existente e para poder cumprir o dever de cuidados e proteção ao meio ambiente, 

o equilíbrio ecológico, a saúde pública e a agricultura, a própria lei elenca os casos 

de exceção: 

 

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; 



 

 

 

Página 13 de 23 

________________________________________________________________________________________ 

Av. Vicente Machado, nº 331, casa 3, Centro - Curitiba/PR - CEP 80420-010 -  Tel.: (41)3078-6800 

 

II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou 
destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela 
autoridade competente; 
... 
IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão 
competente. (grifamos). 

Além da legislação nacional, o Brasil é signatário da Convenção sobre 

Diversidade Biológica (CDB), um tratado da Organização das Nações Unidas e um 

dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio ambiente. 

Deriva desta adesão o estabelecimento da Política Nacional da Biodiversidade 

(Decreto nº 4.339, de 22 de agosto de 2002) e a criação da Comissão Nacional da 

Biodiversidade destinada a implementar a referida Política. 

Em respeito a todo este arcabouço, no que se refere à proteção do meio 

ambiente e da diversidade biológica, obedecendo a um sistema integrado e 

hierarquicamente organizado de normas que regem a matéria, foi editada a 

Instrução Normativa do IBAMA nº 03/2013, publicada no D.O.U. de 1 de fevereiro 

de 2013, seção I, pág. 88-89, que decreta a nocividade do Javali e dispõe sobre o 

seu manejo e controle em todo o território nacional. Desde então o sistema de 

controle foi aprimorado. 

O processo de autorização de caça do javali é bem estruturado, tem regras 

claras e rígidas, permitindo a caça, mas proibindo qualquer meio que provoque dor 

ou sofrimento desnecessários ao animal. Além disto, as pessoas autorizadas devem 

manter o IBAMA informado sobre a atividade por meio de envio de relatórios 

trimestrais. 

Apesar de todos os esforços, tanto dos órgãos ambientais quanto da 

população autorizada a auxiliar no controle do Javali mediante o abate autorizado, 

o crescimento populacional ainda é extremamente preocupante e vem causando 

estragos. 
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Os danos causados pelas varas de javalis, cada vez mais numerosas, são 

inúmeros e cada vez mais frequentes. Há um crescente número de relatos de danos 

ambientais graves, principalmente em nascentes, danos em lavouras e rebanhos e 

até ataques a pessoas conforme demonstram imagens retiradas de sites de notícias 

de várias partes do País. 

 

Danos em nascente de Minas Gerais7. 
 

                                                 
7  Disponível em: http://aquitemjavali.blogspot.com/2015/01/destruicao-de-areas-de-mananciais-
por.html. Acesso em 30 de jul de 2018. 
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Destruição em milharal em Laguna Carapã MS8. 

                                                 
8 Disponível em: https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/milho/156038-na-regiao-de-laguna-
carapa-ms-ataque-de-javalis-nas-lavouras-de-milho-safrinha-ocasionam-
perdas.html#.W1AEidJKhPY. Acesso em 30 de jul de 2018. 
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Javali comendo bezerro em Maripotaba – GO9 

                                                 
9 Disponível em: http://www.sindicarnegoias.org.br/populacao-de-javalis-aumenta-no-brasil-com-
prejuizos-e-ameacas-de-doencas/. Acesso em 30 de jul de 2018. 
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Ferimento em agricultor de Jataí GO10. 
 

 

Diante do quadro grave de aumento da população e dos ataques de javalis, 

além do receio crescente de contaminação dos rebanhos brasileiros por doenças já 

extintas como a febre aftosa, o IBAMA elaborou no ano passado o PLANO 

NACIONAL DE PREVENÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DO JAVALI 

(Doc. 07).  

O documento, cuidadosamente elaborado por grupo multidisciplinar 

habilitado, relata com detalhes todos os aspectos ligados ao javali. Características 

biológicas e hábitos, reprodução, dieta, distribuição geográfica, históricos de 

invasão, impactos ambientais, sociais e econômicos, enfim, é um estudo completo 

                                                 
10 Disponível em: http://www.sindicarnegoias.org.br/populacao-de-javalis-aumenta-no-brasil-com-
prejuizos-e-ameacas-de-doencas/. Acesso em 30 de jul de 2018. 
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que traz, ao final, um planejamento minucioso de controle e monitoramento da 

espécie. Apresenta, inclusive, avaliação de vantagens e desvantagens de cada 

método sugerido a esse controle. 

O próprio documento reconhece a complexidade de elaboração de um 

planejamento eficiente e seguro de controle e entende que todos devem reunir 

esforços para conseguir este objetivo, inclusive a população mediante autorização 

de caça. 

Ignorando completamente toda esta construção normativa, estudos, reuniões, 

audiências, riscos, a própria hierarquia das leis e as normas da competência 

concorrente, o Estado de São Paulo promulga lei (16.784/18) com os seguintes 

dispositivos, sobre o qual se busca a declaração de inconstitucionalidade (texto 

integral da lei em anexo):  

 

Art. 1º  - Fica vedada a caça, em todas as suas modalidades, sob qualquer 
pretexto, forma e para qualquer finalidade, em todo o Estado de São Paulo. 

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

Da simples leitura do artigo acima pode-se concluir que São Paulo pretende 

proibir com norma estadual o que a União permite, disciplina e necessita de forma 

geral, o que, em matéria de competência concorrente, fere o modelo constitucional 

vigente conforme disciplina a Constituição Federal em seu art. 24: 

 

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
... 
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VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo 
e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. 
 

A regra da competência concorrente, já traduzida pelo próprio STF em 

diversos julgados, é de que a União editará normas gerais não sendo afastada a 

possibilidade dos Estados, em suplementação de lacunas, explicitar o conteúdo 

principiológico ou ampliar o núcleo de proteção, desde que a lei estadual não 

divirja nem pretenda substituir a lei nacional de normas gerais. 

Constata-se portanto, a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 

Estadual de São Paulo 16.784 de 28 de junho de 2018, que diverge frontalmente 

tanto à Lei Federal 5197/67 quanto à Lei 9.605/98, contrariando o disposto no 

artigo constitucional 24, IV acima aludido, tentando dar regime diferente do 

estabelecido em lei federal ao controle e manejo de espécie exótica invasora no 

território paulista, além de afronta ao artigo 225 impedindo o cumprimento do 

mandamento constitucional de manutenção do equilíbrio ecológico do meio 

ambiente, mediante a proibição imposta às pessoas de direito privado e 

desrespeito ao Princípio da Separação de Poderes. 

Embora o STF já tenha entendido como sendo indireta a violação a 

ocorrência contradição entre normas federais e estaduais, a atual orientação 

jurisprudencial da Corte Suprema tem sido no sentido de avaliar como direta a 

violação ao modelo de repartição de competência legislativa traçado pela Carta 

Magna, ainda que tal análise pressuponha prévio confronto de leis de caráter 

infraconstitucional: 

 

COTEJO ENTRE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL E LEI 
COMPLEMENTAR NACIONAL – INOCORRÊNCIA DE OFENSA 
MERAMENTE REFLEXA – A USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA 



 

 

 

Página 20 de 23 

________________________________________________________________________________________ 

Av. Vicente Machado, nº 331, casa 3, Centro - Curitiba/PR - CEP 80420-010 -  Tel.: (41)3078-6800 

 

LEGISLATIVA, QUANDO PRATICADA POR QUALQUER DAS PESSOAS 
ESTATAIS, QUALIFICA-SE COMO ATO DE TRANSGRESSÃO 
CONSTITUCIONAL. – A Constituição da República, nos casos de 
competência concorrente (CF, art. 24), estabeleceu verdadeira situação de 
condomínio legislativo entre União Federal, os Estados-membros e o 
Distrito Federal (RAUL MACHADO HORTA, Estudos de Direito 
Constitucional, p. 336, item n. 2, 1995, Del. Rey), daí resultando clara 
repartição vertical de competências normativas entre essas pessoas 
estatais, cabendo, à União, estabelecer normas gerais (CF, art. 24, § 1º ), 
e, aos Estados-membros e ao Distrito Federal, exercer competência 
suplementar (CF, art. 24, § 2º ). Doutrina. Precedentes. – Se é certo, de um 
lado, que, nas hipóteses referidas no art. 24 da Constituição, a União 
Federal não dispõe de poderes ilimitados que lhe permitam transpor o 
âmbito das normas gerais, para, assim, invadir, de modo inconstitucional, a 
esfera de competência normativa dos Estados-membros, não é menos 
exato, de outro, que o Estado-membro, em existindo normas gerais 
veiculadas em leis nacionais [...], não pode ultrapassar os limites de 
competência meramente suplementar, pois, se tal ocorrer, o diploma 
legislativo estadual incidirá, diretamente, no vício da inconstitucionalidade. 
A edição, por determinado Estado-membro, de lei que contrarie, 
frontalmente, critérios mínimos legitimamente veiculados, em sede de 
normas gerais, pela União Federal ofende, de modo direto, o texto da Carta 
Política11. 

 
4. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE JURISDIC IONAL 

 

Com base no artigo 10 da Lei 9.868/99 e no 300 do Código de Processo 

Civil, tutela de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que 

demonstrem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo do dano 

(periculum in mora). 

Em relação ao fumus boni iuris, mostrou-se patente a violação pela 

mencionada Lei Estadual à norma do artigo 225 da Constituição Federal, 

especialmente o mandamento contido no parágrafo 1º, I e VII e à regra 

                                                 
11 STF. Plenário. ADI 2.903/PR. Rel.: Min. CELSO DE MELLO. 1 O /12/2005, un. DJe, 19 set. 2008. 
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estabelecida de competência concorrente constante do artigo 24, IV também da 

Constituição Federal. Além disto, caso a regra contida na norma possa ser 

entendida como possível em sede de estado, há patente vício de origem na 

proposta da norma que partiu do Poder Legislativo e gerará despesas ao 

Executivo. A relevância e demonstração dos fundamentos jurídicos sustentam a 

possibilidade da concessão da medida cautelar no presente caso.  

Quanto ao periculum in mora, este se mostra tão grave que permite a 

concessão da medida antes mesmo da audiência dos órgãos e autoridades 

responsáveis pela expedição do ato normativo. Isto devido à veloz capacidade de 

reprodução e destruição causada pelo Javali, já demonstradas e amplamente 

noticiadas. A interrupção do controle populacional até o deslinde da presente ação 

pode causar danos irreparáveis e irreversíveis ao meio ambiente, lavouras, 

rebanhos, saúde pública, comercio internacional e à integridade das pessoas. 

Por esta relevância e urgência é que se requer a concessão da medida 

acautelatória suspendendo de imediato a eficácia do dispositivo questionado, a 

fim de evitar um descontrole catastrófico de proporções internacionais. 

5. DOS PEDIDOS 

 

Tendo em vista as razões invocadas, requer a Autora a Vossa Excelência, 

respeitosamente: 

1. seja recebida e processada esta AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE, com os documentos que a instruem, 

observando-se o disposto nos parágrafos 1º e 3º do art. 103 da 

Constituição da República; 
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2. seja concedida a liminar requerida para suspender imediatamente, antes 

mesmo da audiência dos emissores do ato, os efeitos do artigo 3º da Lei 

n.º 16.784 de 28 de junho de 2018 do Estado de São Paulo, conforme 

previsto no §3º do artigo 10 da Lei n.º 9868/99, até o julgamento final da 

presente ação; 

3. Sejam ouvidos os órgãos e autoridades necessários de acordo com a 

legislação; 

4. seja declarada a inconstitucionalidade dos artigos 1º e 3º da Lei Estadual 

de São Paulo 16.784 de 28 de junho de 2018; 

5. que em todas as publicações conste expressamente o nome da 

procurado Manoele Krahn, inscrita na OAB/PR sob o nº 43.592.  

 
Nestes termos,  
Pede deferimento. 
Brasília, 31 de julho de 2018. 

 
Samanta Pineda Duarte Nogueira 

OAB/PR.31.373 
 

Manoele Krahn 
OAB/PR 43.592 

 
Luiza Furiatti 

OAB/PR 45.697 

 
 

Manoela Moreira de Andrade 
OAB/PR 61.213 

 

 
Maria Fernanda Messagi 

OAB/PR 63.239 

 

 
 

Luana Leme Coimbra 
OAB/PR 91.478 
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Rol de Anexos: 
 
Documento 01 – Estatuto da Sociedade Rural Brasileira 
Documento 02 – Ata de Reunião de Eleição dos membros pelo Conselho 
Superior da SRB 
Documento 03 – Comprovante de inscrição e situação cadastral  
Documento 04 – Procuração 
Documento 05 – Lei Estadual de São Paulo nº 16.784 
Documento 06 – Aprovação da propositura da ADI pela Sociedade Rural 
Brasileira 
Documento 07 – Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento 
Do Javali (Sus Scrofa) no Brasil 
Documento 08 – Listagem de associados ativos  
Documento 09 – Listagem de associados remidos 
Documento 10 – Informação do sítio eletrônico da Sociedade Rural 
Brasileira 
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