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A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL OLHAR 

ANIMAL, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Rua Antônio Calafiori, 29, 

Vila Romana, São Paulo/SP, CEP 05047-050, por seus procuradores signatários, com 

respectivos mandatos devidamente anexados, vem à presença de Vossa Excelência, 

nos termos do art. 138 e parágrafos, da Lei 13.105/2015, requerer que seja admitida 

a intervenção na Ação em epígrafe, na condição de AMICUS CURIAE, passando para 

tanto a expor o que segue. 
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I. PRELIMINARMENTE: 

I.I - DA PREVISÃO LEGAL: 

O Código do Processo Civil (Lei 13.105/2015) autoriza, 

em seu art. 138 e parágrafos, a figura do amicus curiae “de ofício ou a requerimento 

das partes ou de quem pretenda manifestar-se”: 

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da 

matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a 

repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão 

irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de 

quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a 

participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou 

entidade especializada, com representatividade adequada, no 

prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. 

§ 1o A intervenção de que trata o caput não implica 

alteração de competência nem autoriza a interposição de 

recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração 

e a hipótese do § 3o. 

§ 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou 

admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. 

§ 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o 

incidente de resolução de demandas repetitivas. 

I.II - DA ADMISSÃO DA ENTIDADE REQUERENTE COMO AMICUS CURIAE   

A ONG Olhar Animal foi formalmente constituída em São 

Paulo, SP, em 15 de junho de 2015, porém atua informalmente desde 2006, sempre 

com foco na propagação de informação a respeito dos Direitos Animais, na 
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organização de eventos, campanhas e mobilizações, nas proposições legislativas, 

entre outras atividades. Estas ações buscam sempre a conscientização e 

sensibilização da população para os interesses dos animais não-humanos e para a 

necessidade e o dever moral de defendê-los. 

Na área jurídica, a ONG já figurou como amicus curiae no 

processo nº 0020285-03.2015.4.03.6100 na Justiça Federal - 13ª Vara Cível da Seção 

Judiciária de São Paulo/SP.  

A instituição desenvolveu a campanha pela criação das 

Promotorias de Defesa Animal nos Ministérios Públicos estaduais, que acabou por 

inspirar a criação de grupos especiais relacionados ao tema em São Paulo (GECAP) e 

Santa Catarina (GEDDA). A ONG participou de proposições legislativas que visaram: 

a criação do Conselho Municipal de Proteção aos Animais em Florianópolis - 

aprovada pela Câmara Municipal; a criação da merenda vegana em Florianópolis - 

aprovada com modificações; a proibição da fabricação e comercialização do 

agrotóxico aldicarbe - proposições similares tramitaram na Câmara Federal e na 

Assembleia Legislativa de SP. 

Em relação a eventos, o Olhar Animal organizou ou 

colaborou com a organização de seminários na OAB de SP (em duas ocasiões) e na 

Câmara Municipal de Tatuí (SP), além de promover a ação educativa infanto-juvenil 

Artevista. 

A ONG Olhar Animal possui o mais visitado site 

(www.olharanimal.org) brasileiro de ativismo pelos animais e um dos mais visitados 

no mundo nos últimos quatro anos, informação esta atestada por meio da empresa 

Alexa (www.alexa.com), pertencente à Amazon.com, que elabora rankings nacionais 

http://www.olharanimal.org/
http://www.alexa.com/
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e mundial de todos os sites. Tamanha evidência corrobora a representatividade da 

associação. 

O atual presidente e representante da ONG nesta 

demanda tem em seu histórico de ativismo ações que precederam as citadas acima - 

ainda não sob o nome de Olhar Animal -, como a proposição legislativa pela criação 

do Dia Estadual da Proteção Animal em Santa Catarina (aprovada), um evento sobre 

direitos dos animais em parceria com a Assembleia Legislativa de SC e outro, com a 

OAB/SC. Na esfera jurídica, impetrou Ação Civil Pública na Justiça Federal contra a 

Prefeitura Municipal de Florianópolis, visando que esta se abstivesse de abater 

animais sadios mantidos sob sua responsabilidade no Canil Público, solicitação que 

foi parcialmente deferida e que resultou em liminar que interrompeu tal prática. Foi 

o editor da primeira revista eletrônica sobre direitos dos animais publicada no 

Brasil, a Pensata Animal. E paralelamente à atuação na ONG Olhar Animal, participou 

da edição de livro "Vozes do Silêncio" e da produção do vídeo "Vegana" na ONG 

Instituto Nina Rosa, com a qual colaborou por três anos. 

Assim, dada a notoriedade da solicitante e a adequação 

legal de sua participação, é o que se requer. 

II.  DO OBJETO DA AÇÃO  

Na ADI em epígrafe, o requerente postula a declaração da 

inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 16.784, de 28 de junho de 2018, 

argumentando, em síntese, a afronta ao art. 225 da Constituição Federal e ao 

Princípio da Separação dos Poderes. 
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Aduz que é necessário o manejo por particulares da 

espécie, em razão do desequilíbrio ecológico e econômico causado pela proliferação 

da espécie. 

Diante da clara tentativa da autora de subverter a 

interpretação do texto constitucional para obter permissão para extermínio de 

espécie, o presente requerimento como amicus curiae tem por objetivo subsidiar 

esta Egrégia Corte com fatos e fundamentos que apontam para o fato de que a Lei 

Estadual que proíbe a é suplementar ao estipulado na Constituição Federal quando 

esta coíbe práticas cruéis contra os animais, sendo desnecessário e ineficiente que o 

Estado retroceda à uma atividade tão primitiva.  

III. SÍNTESE DOS FATOS 

O javali (Sus scrofa) é uma espécie originária da Europa, 

Ásia e Norte da África e introduzida nas Américas e Oceania. Após um extenso 

trabalho de domesticação nas regiões da Turquia e da China deu origem a uma 

espécie domesticada, o porco (Sus scrofa domesticus) com uma distribuição ainda 

maior. 

A espécie foi introduzida em território nacional em 1532, 

em sua forma domesticada (porcos), mas já naquela época muitos exemplares se 

asselvajaram, vindo a constituir-se em populações de animais ferais.  

Sua forma selvagem, o javali, foi introduzido oficialmente 

no país na década de 1990 por suinocultores, que importavam matrizes trazidas da 

Europa e do Canadá. Estas matrizes serviram para formar o plantel brasileiro e para 

serem cruzadas com porcos domésticos, criando um híbrido denominado javaporco, 

com características mistas. 
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IV. A IMPLEMENTAÇÃO DA CAÇA AO JAVALI E COMO ELA É FEITA NA 

PRÁTICA 

A instrução normativa nº 8 de 17/08/2010 do IBAMA 

proíbe a caça aos javalis sem estudos que atestem a sua efetividade.    

Esta mesma instrução Normativa criou um grupo de 

trabalho para traçar propostas eficientes para o manejo do Javali. Porém, sem que 

houvesse sido desenvolvido, em 2013 o IBAMA lançou a instrução normativa (IN 

Nº03/2013) que trata do controle do Javali, que passou a autorizar a caça do mesmo. 

Em uma breve busca na Internet encontramos diversos 

vídeos e reportagens que mostram como é feito o “manejo e controle” da espécie, 

onde se evidencia que estes animais são perseguidos, capturados e abatidos das 

formas mais horrendas possíveis, meramente para serem exibidos como troféus de 

caça.  

A reportagem que foi ao ar no Programa do Fantástico 

(Rede Globo) em 10/07/2016 demonstra como a caça aos javalis é realizada fazendo 

uso de métodos cruéis e abusivos, “finalizando” os animais com facas e adagas, 

muitas vezes incorrendo em ferimentos e mutilações não apenas aos javalis, mas 

também aos cães utilizados.  

A reportagem descreve1:  

“Depois de três anos em vigor, a autorização para caçada de 

javalis selvagens está sendo reavaliada pelo Ibama em conjunto 

com o Ministério da Agricultura. A caçada sozinha não resolve o 

                                                
1 http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2016/07/javalis-selvagens-sao-alvo-de-cacadas-crueis.html 

 

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2016/07/javalis-selvagens-sao-alvo-de-cacadas-crueis.html
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problema – o javali está presente em 15 estados brasileiros, e 

muitos caçadores são acusados de maus tratos tanto do javali 

quanto dos cachorros usados na caça.” 

Assim também se verifica no Artigo publicado no site da 

ONG Olhar Animal2 e escrito pelo Biólogo Sergio Greif3: 

“Com relação ao uso de cães, diversas raças são utilizadas de 

acordo com suas características, sendo estas classificadas 

neste caso como cães farejadores, de contenção e de 

agarre.4Assim, cães como os galgos, beagles, perdigueiros, 

sabujos e bloodhounds, seriam usados como farejadores e 

para perseguir os javalis. Pit bulls, dogo argentinos e cães 

mais fortes seriam usados como cães de contenção, com a 

função de deter o javali e impedir sua fuga até que os 

caçadores cheguem. 

Há, por fim, os cães de agarre, mais pesados e fortes, como o 

bulldog mas também os pit bulls e outras raças, que tem a 

função de segurar o javali pelas orelhas e com a cabeça para 

baixo, para que ele possa ser morto pelos caçadores com suas 

facas e lanças. 

A preferência pela “finalização” com arma branca torna a 

caçada algo pessoal, realizado com espírito de ódio, pois que 

se visasse meramente a eliminação dos animais utilizar-se-ia 

arma de fogo. No entanto, não há porque se defender que a 

eliminação dos javalis deva ser feita desta ou daquela forma, 

pois que o abate em si não tem razão de ser. A utilização de 

                                                
2  http://olharanimal.org/controle-populacional-de-javalis/ 
3  http://olharanimal.org/sergio-greif/ 
4 https://canalrural.uol.com.br/programas/saiba-como-feito-treinamento-caes-para-cacar-javalis-65250/ 

https://canalrural.uol.com.br/programas/saiba-como-feito-treinamento-caes-para-cacar-javalis-65250/
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cães e armas brancas apenas evidencia o caráter sádico da 

caçada 

O uso de cães, porém, incorre na morte e ferimento de muitos 

destes animais, pois são eles que verdadeiramente se 

arriscam junto aos javalis. Ao caçador humano cabe, tão 

somente, sangrar o animal quando este já se encontra 

imobilizado pelos cães. Embora a aventura se preste, no 

futuro, para o auto enaltecimento, foram os cães que 

verdadeiramente se expuseram a algum risco. Estes corajosos 

homens não enfrentariam um javali adulto apenas “na 

unha”.” 

Necessário se faz lembrar que a caça, mesmo conduzida 

da forma mais intensiva, não será suficiente para controle da espécie - podemos 

observar na prática, pois após tantos anos caçando esses animais, ainda não houve 

qualquer resultado satisfatório para o problema, uma vez que além de se 

reproduzirem com muita rapidez, eles migram para outras áreas, fazendo com que a 

espécie se disperse. Assim foi atestado pelo IBAMA, no Rio Grande Do Sul.  

É certo que, além de tomarem esta por uma prática 

esportiva e de recreação, estes caçadores conferem à atividade conotação de 

vingança pessoal, evidenciada pela forma como os animais são maltratados antes de 

serem mortos. É evidente, também, que a atividade já se organiza como negócio, 

sendo que alguns entusiastas já conseguem auferir lucros com a prática: 

“Ignorando as regras, um canal no YouTube chamado Canil 

do Caçador, com sede em Uberlândia-MG, tem cerca de 200 

mil pessoas inscritas e chama atenção justamente por 

publicar com frequência vídeos de caçadas. O principal 
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negócio do canil é vender cães para pessoas interessadas em 

caçar. 

Em paralelo, o Canil do Caçador tem uma loja de produtos 

para caçadores que tem desde canecas personalizadas até 

armas de pressão capazes de matar animais de médio porte, 

tudo sendo vendido pela internet. Essas armas chegam a 

custar na loja quase R$ 10.000,00 (confira aqui). 

Em pelo menos um dos vídeos publicado pelo canal Canil do 

Caçador, é possível ver claramente que são utilizados pelo 

menos 8 cachorros para matar um dos javalis (confira aqui – 

IMAGENS FORTES).”5 

Cumpre evidenciar determinado trecho da ora 

requerente, que se encontra na página 6 (grifo nosso):  

“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.” 

                                                
5  https://www.vista-se.com.br/pratica-irregular-cacadores-brasileiros-usam-caes-para-matar-javalis-e-publicam-no-youtube/ 

https://www.lojadocacador.com/pcp-condor-55-mm
https://www.youtube.com/watch?v=l2DJSSht24U&feature=youtu.be&t=7m37s
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Tal afirmação é, porém, destituída de qualquer 

embasamento, visto não haver um único estudo ou uma única avaliação de risco que 

sustente ser o abate método efetivo de controle populacional, muito pelo contrário.  

Em outro trecho presente à página 8 da ADI se destaca-se 

(grifo nosso):  

“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!” 

Esta afirmação é um tanto falaciosa, pois é sabido que 

grande parte da destruição da natureza é causada pela atividade pecuária, conforme 

fica evidenciado em trecho do artigo já mencionado do Biólogo Sérgio Greif: 

“No entanto, é fácil se encontrar referências aos javalis como 

uma espécie invasora que “destrói nascentes e cursos d´água, 

compete por habitat e recursos naturais, preda a fauna 

nativa e as criações domésticas”. Quando foi que esta 

preocupação ecológica surgiu nos próprios pecuaristas e 

suinocultores que são os verdadeiros responsáveis por todos 

esses males? 

A pecuária sim é responsável em grande escala pela 

destruição de ecossistemas, pela perda de biodiversidade, 

pela erosão do solo, pelo processo de desertificação, pela 

escassez de água, pela contaminação do solo e da água com 

compostos de nitrogênio e da atmosfera com gases 

causadores do efeito estufa. 
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Os javalis, é claro, participam deste processo de degradação 

ambiental, mas quantos javalis há no Brasil e quantos 

pecuaristas há no Brasil? E qual a extensão dos rebanhos 

destes pecuaristas? Qual a extensão de terra utilizada por 

suas criações, ou pelas culturas que alimentam seus 

rebanhos? Foi apenas após a introdução dos javalis no Brasil 

que começamos a ter problemas com a destruição de 

nascentes e cursos d´água, com o prejuízo à fauna nativa?” 

Portanto, além de infundamentado o argumento, esta 

repentina “preocupação" da Sociedade Rural Brasileira (SRB), com a proteção do 

meio ambiente chega a ser ultrajante, pois são eles mesmos, os pecuaristas, os 

maiores responsáveis pela degradação ambiental que encontramos. 

O fato de haver a proibição da caça não significa que foi 

retirado o poder de pessoas comuns em manter o equilíbrio ecológico, mas sim de 

parar de vez com a prática arcaica e cruel da caça aos animais, que tanto o submete à 

crueldade. Conforme prevê o aludido dispositivo, a submissão de animais à 

crueldade é repugnada por nossa Constituição Federal, e deve o Poder Público 

assegurar seu cumprimento. 

Desde logo, se uma espécie é tida como nociva pelos 

órgãos competentes, deve-se tomar as medidas cabíveis para que um efetivo 

controle populacional seja realizado, mas isso não significa que esta medida seja a 

caça, pois como discorreremos mais à frente, esta é inefetiva, além de haver se 

tornado meramente prática desportiva atroz. 

A luz das informações contidas, o requerente desviou 

totalmente do objetivo do artigo 225 da CF, pois não encontramos em lugar algum 

ser dever do cidadão caçar animais para que seja reestabelecida a ordem ecológica.  
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V. DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E O PRINCÍPIO DO POLUIDOR 

PAGADOR 

No campo do Direito Ambiental, o nosso ordenamento 

adota a Teoria Objetiva, que dita não ser necessário que se demonstre a culpa do 

agente causador para que haja o dever de reparar. Analisemos suas bases legais: 

A Constituição Federal, em seu art. 225, §3º, diz que “os 

infratores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, devem responder por suas condutas e 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, no plano penal e administrativo, 

independente da obrigação de reparar os danos causados.” 

O Código Civil em seu Art. 186. diz que “Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” E no Art. 187. diz que 

“Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou 

pelos bons costumes.” 

Ademais, o Art. 927. diz que “haverá obrigação de reparar 

o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem.” Uma exceção à responsabilidade civil subjetiva pois 

que mesmo não havendo culpa dos agricultores e pecuaristas, esta introdução 

causou danos especialmente ao meio ambiente, e eles serão obrigados a reparar.  

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 em seu Art 4º, 

inciso VII estabelece como um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente a 

“imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os 
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danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais 

com fins econômicos.” Este é o princípio do poluidor-pagador. 

A mesma Política Nacional do Meio Ambiente também 

impõe em seu art. 14: 

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela 

legislação federal, estadual e municipal, o não 

cumprimento das medidas necessárias à preservação ou 

correção dos inconvenientes e danos causados pela 

degradação da qualidade ambiental sujeitará os 

transgressores: 

... 

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas 

neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da 

existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 

atividade. O Ministério Público da União e dos Estados 

terá legitimidade para propor ação de responsabilidade 

civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 

Efetuada a revisão do arcabouço legal, destacamos agora 

um trecho da petição inicial do requerente na seção  

“2. DOS FATOS” (página 3/23):  

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 
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carne do animal no mercado, logo resultaram em 

abandono de rebanhos nos estados do Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina.” 

Por este trecho da ADI vemos que a Sociedade Rural 

Brasileira – SRB aponta como sendo de responsabilidade dos pecuaristas a 

importação e introdução dos javalis em território nacional, e que tal ação foi 

realizada de maneira voluntária ou por imprudência de pecuaristas e agricultores, 

portanto um ato ilícito. Ainda, podemos inferir que todos estes danos causados não 

apenas ao meio ambiente, mas também à agricultura e à pecuária, são consequências 

desta mesma ação.  

Mas sendo “pecuaristas” um termo genérico que se aplica 

a toda uma classe, de que forma aplicar o princípio do poluidor-pagador neste caso? 

Providencialmente, esta mesma ADI nos fornece resposta ao questionamento, pois 

na mesma a SRB se apresenta como representante da classe dos agricultores e 

pecuaristas desde 1919, portanto, desde data bastante anterior à importação dos 

javalis ao Brasil.  

É, portanto, a própria entidade - a Sociedade Rural 

Brasileira – SRB - e segundo suas próprias afirmações, responsável pela 

importação dos javalis para o Brasil, independente de culpa. Dela também 

será, conforme legislação vigente citada, a obrigação de reparar o dano. 

No entanto, relevante ressaltar que esta obrigação de 

reparar o dano que recai sobre a entidade implica tão somente em arcar com os 

custos da operação de controle dos javalis, e não por decidir de que forma este 

controle deverá ser realizado, sendo esta uma decisão técnica que deverá caber aos 

órgãos públicos responsáveis.   
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VI. ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO TEMA 

VI.I - DA ANTIJURIDICIDADE DA CAÇA 

Cabe demonstrar aos nobres julgadores desta Suprema 

Corte que a presente ação direta de inconstitucionalidade, sob o ponto de vista 

técnico-jurídico, busca claramente obter provimento judicial que autorize a praticar 

ato ilegal e, inclusive, tipificado como crime. 

O demandante requer a declaração de 

inconstitucionalidade da Lei Estadual (SP) 16.784/2018, que proíbe a caça de 

quaisquer espécies em todo o território daquele ente federativo. 

Argumenta que a caça é importante para o controle de 

“praga”, e caso não seja permitido o extermínio, a espécie causará desequilíbrio no 

ecossistema. 

A caça é proibida em todo o território nacional, conforme 

determina a Lei 5.197/1967, em seu artigo inaugural, que assim dispõe: 

Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer 

fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente 

fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como 

seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são 

propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, 

perseguição, destruição, caça ou apanha. 

No mesmo sentido, dispõe a Lei 9.985/2000 (lei 

regulamentadora do artigo 225 da Constituição Federal), em seu artigo 19, §3º: 

Art. 19. A Reserva de Fauna é uma área natural com 

populações animais de espécies nativas, terrestres ou 
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aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para 

estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico 

sustentável de recursos faunísticos. 

§ 3o É proibido o exercício da caça amadorística ou 

profissional. 

Daí já se verifica a proibição civil da caça, em Lei Federal 

em pleno vigor, recepcionada pela Constituição Federal. 

No mesmo sentido, a Lei de Crimes Ambientais (Lei 

Federal 9.605/1998) tipifica como crime a caça, em seu artigo 29: 

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. 

Observa-se que, na ausência de ato administrativo 

permissivo para caça de espécime da fauna silvestre, o agente que o faz incide em 

ato ilícito de natureza civil/administrativa e penal. E nesse diapasão, cumpre 

apontar que o dano causado à fauna se equipara ao dano patrimonial causado ao 

Estado, de acordo com a interpretação literal da Lei 5.197/1968, artigo 1º. 

Desta forma, se mostra patente que a intenção do 

reclamante é, tão somente, obter provimento judicial que a autorize a praticar ato 

proibido por lei, vale dizer, antijurídico. 
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É verdade que o órgão ambiental poderá conceder licença 

autorizadora para caça, como se faz, por exemplo, a clubes de pesca. Contudo, a 

licença autorizadora se dá com limites legais, em área determinada e com controles 

qualitativos, quantitativos e temporais, o que não se observa no caso da caça aos 

javalis. 

Além disso, o controle de eventual “praga” é atribuível ao 

Estado e indelegável para pessoas físicas e jurídicas. 

Ademais, a autorização da caça indiscriminada e não 

fiscalizada de qualquer espécime silvestre apresenta flagrante inconstitucionalidade, 

conforme se sustenta a seguir. 

VI.II - INCONSTITUCIONALIDADE DA CAÇA  

A Constituição Federal de 1988 prescreve as normas 

informativas do trato ambiental, e, entre elas, o trato com a fauna. 

Sob o prisma constitucional, a fauna presente no Brasil 

deve ser protegida pelo Poder Público e pela coletividade. 

Assim, dispõe o artigo 225 da Constituição Federal: 

Art. 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. 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, 

as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
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provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade. 

Da interpretação literal do artigo, é demasiadamente 

remoto que se conceba que o extermínio de animais, mediante meios cruéis de caça, 

encontre respaldo constitucional, considerando o ônus comum imposto ao Poder 

Público e a coletividade geral de proteger a fauna e flora. 

Esta Suprema Corte já foi instada a manifestar-se sobre 

tema similar, no julgamento do Recurso Extraordinário 153.531/SC, julgado em 

1997, que declarou discrepante da norma constitucional, vale dizer, 

inconstitucional, a prática do evento “cultural” denominado Farra do Boi: 

Ementa 

COSTUME - MANIFESTAÇÃO CULTURAL - ESTÍMULO - 

RAZOABILIDADE - PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA 

- ANIMAIS - CRUELDADE. A obrigação de o Estado 

garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, 

incentivando a valorização e a difusão das manifestações, 

não prescinde da observância da norma do inciso VII do 

artigo 225 da Constituição Federal, no que veda prática 

que acabe por submeter os animais à crueldade. 

Procedimento discrepante da norma constitucional 

denominado "farra do boi". 

Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 

153531 / SC. Relator(a):  Min. FRANCISCO REZEK. 

Relator(a) p/ Acórdão:  Min. MARCO AURÉLIO. 

Julgamento:  03/06/1997. Órgão Julgador:  Segunda 

Turma 



   

 Amaral & Santos 
 ⎯ ADVOGADOS ⎯ 

 
 

 

  amaralsantos.advogados@gmail.com  •  + 55 (11) 96070-4446  •  + 55 (11) 98937-4140 
Rodovia Raposo Tavares, Km 22 – The Square – Unid. F 317, Granja Vianna – Cotia – CEP: 06709-015 

 

Vale pontuar também que a lógica do sistema 

constitucional de garantias assegura ao indivíduo o equilíbrio ecológico do meio 

ambiente, o que não se alcança com a matança de animais. O ato é, sob a perspectiva 

constitucional, medonho, para dizer o mínimo. 

Portanto, do ponto de vista material, não se vislumbra a 

alegada inconstitucionalidade. 

Por outro lado, também não se vislumbra 

inconstitucionalidade formal. 

Veja-se que o artigo 22 da Constituição Federal, ao listar 

taxativamente as matérias de competência legislativa privativa da União, não aponta 

o direito ambiental. 

Assim, considerando que a Lei Estadual impugnada 

dispõe no mesmo sentido da legislação Federal e também de leis estaduais 

anteriores, inclusive da Constituição Estadual, proibindo a caça, não se verifica 

qualquer inconstitucionalidade ou antinomia. 

Além disso, há de se observar que há permissivo 

constitucional para que o Estado promulgue legislações acerca do tema, 

conforme se observa na literalidade do artigo 24, inciso VI da Constituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre: (...) 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 

defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 

ambiente e controle da poluição; 
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A própria Constituição do Estado de São Paulo é taxativa 

ao afirmar, em seu Artigo 204, que “Fica proibida a caça, sob qualquer pretexto, em 

todo o Estado.” 

Deste modo, do ponto de vista técnico jurídico, a presente 

ação direta de inconstitucionalidade apresenta teses insubsistentes, e merece a 

improcedência. 

VII. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA 

JURISDICIONAL 

Como se pode notar o requerente afirma em sua petição 

que há o requisito fumus bonis iuris sob o argumento da violação ao artigo 225 da 

Constituição Federal e também ao contido no artigo 24, IV da referida Lei.  

Porém, conforme relatado e demonstrado nesta Petição, o 

que houve aqui foi uma deturpação da interpretação da Lei, que visa proteger a 

fauna e a flora e não a matança de animais por particulares. Houve também 

desvirtuamentos quanto às competências estaduais, pois é cristalino o dever 

também do Estado de legislar em matéria ambiental.  

Estes argumentos, por si só, não são capazes de alicerçar 

a existência do fumus bunis iuris, tendo em vista que apenas se utilizaram de uma 

interpretação errônea e tendenciosa, e tampouco sem maiores fundamentos 

jurídicos e fáticos acerca do tema. 

Quanto ao periculum in mora, o requerente argumenta 

que a concessão se faz devido à veloz capacidade dos javalis se reproduzirem, e que 

a interrupção da caça até o deslinde da ação traria danos irreparáveis.  
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Ora Excelência, a espécie, em sua versão silvestre, já se 

encontra em território nacional com a mesma prolificidade há quase 30 anos, e 

considerando os espécimes domésticos alçados e asselvajados, há cerca de 480 anos. 

Realmente, não há qualquer razão para sustentar periculum in mora. 

Ademais, é questionável que ainda se sustente a caça 

como método de controle populacional efetivo, pois há quantos anos esta é feita, não 

apenas no Brasil, mas em muitos outros países, sem qualquer sucesso na 

erradicação da espécie?    

Não há, pois, periculum in mora que justifique a 

impugnação da lei, em favor da caça. Outrossim, na ausência de consenso científico 

irrefutável que demonstre ser a caça efetiva no controle da espécie, e considerando 

ser o ato em si irreversível, pois atenta contra a própria vida, o correto é não caçar 

(Princípio da Precaução).  

É inegável que se tem uma conduta que pode ser 

prejudicial, é a concessão desta liminar, pois uma vez que um ser vivo perde a vida, 

não há mais como retorná-la ao status quo, devendo dessa forma, aguardar o 

deslinde da presente ação. 

VIII. CONCLUSÃO 

A discussão em relação à caça ao javali vem ganhando 

notoriedade ao longo dos anos. Resta claro que, após anos de atividade de caça, esta 

se mostrou completamente ineficaz em alcançar seu objetivo alegado, o de controlar 

a espécie em território nacional. 

Adicione-se a este fato a inexistência de dados que 

informem o número de animais já abatidos ou fiscalização que controle se as 
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práticas que vem sendo adotadas estão mesmo obedecendo ao previsto nas 

autorizações emitidas. 

Por fim, destacamos que essa é uma causa urgente que 

mobilizou desde o seu inicio ativistas no país inteiro e que espera trazer à Egrégia 

Corte, fatos, documentos e informações técnicas que ajudem a encontrar a melhor 

solução a este caso, respeitando a Carta Magna e os demais ordenamentos referentes 

à proteção e defesa animal. 

Por essas razões, solicita o requerente: 

i) A admissão da ONG OLHAR ANIMAL na condição de 

amicus curiae no processo 0075498-86.2018.1.00.0000. 

ii) O acompanhamento nas audiências. 

iii) A oportunidade de sustentar oralmente. 

iv) A possibilidade de apresentar informações e produzir 

provas. 

São Paulo, 28 de agosto de 2018 

 

Angélica Cristina dos Santos           Ivan Fernandes Ramos  

         OAB/SP 413.810      OAB/SP 353.094              

 

 

Leonardo Apolinário do Amaral Silva 

OAB/SP 407.999 


		2018-08-29T18:18:20-0300




