
 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais e a pedido do Centro de 

Apoio Operacional Cível e de Tutela Coletiva – Centro de Apoio Operacional de Meio 

Ambiente, Habitação e Urbanismo - AVISA que o Plenário do Eg. Supremo Tribunal Federal, 

julgou parcialmente procedente a ADI nº 5977-SP, j. 29/06/2020, declarando a 

inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual nº 16.784/2018 e a nulidade parcial, sem 

redução de texto, do art. 1º da mesma lei, com o fim de excluir de sua incidência a coleta de 

animais nocivos por pessoas físicas ou jurídicas, mediante licença da autoridade competente, 

e daquelas destinadas a fins científicos, previstas respectivamente no art. 3º, § 2º, e art. 14, 

ambos da Lei nº 5.197/1967, nos termos do voto do Min. Relator. 

  

O acórdão foi publicado no DJe de 13/08/2020 e a ementa oficial está assim redigida: 

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEIO AMBIENTE. PROTEÇÃO DA 

FAUNA. LEI 16.784/2018 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROIBIÇÃO DA CAÇA SOB 

QUALQUER PRETEXTO. PRELIMINAR. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

MÉRITO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE PARA DISPOR SOBRE CAÇA 

(CF, ART. 24, VI). RESTRIÇÃO DA CAÇA DE CONTROLE. VEDAÇÃO DA CAÇA 

CIENTÍFICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO. 

 

I – A controvérsia não envolve mera afronta à legislação federal. O que está em debate é a 

possível invasão da competência legislativa da União, em hipótese concorrente com os 

Estados-membros e o Distrito Federal (art. 24, V e XII, da CF), a ensejar a análise de eventual 

e direta ofensa às regras constitucionais de repartição da iniciativa para projetos de lei. 

 

II- Verificam-se, na hipótese, dois pontos de conflito entre a legislação do Estado de São Paulo 

e as regras estabelecidas na CF no que: (i) envolve a prática de caça de controle (art. 3º da  
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Lei 16.784/2018), que não é vedada em absoluto na norma estadual, mas há exigência de 

que ela seja feita exclusivamente por órgãos públicos, sem a participação de particulares; (ii) 

envolve a proibição da caça científica (art. 1º da Lei 16.784/2018). 

 

III- A norma impugnada padece de vício parcial de inconstitucionalidade, por não se submeter, 

em sua integralidade, às regras de repartição de competências legislativas, especialmente 

àquela cabível à União, a quem incumbe a estipulação de normas gerais para o 

estabelecimento de diretrizes nacionais a este respeito, restando aos Estados-membros e ao 

Distrito Federal editar normas particularizantes para aplicá-las em seus respectivos âmbitos 

políticos, e de acordo com suas realidades regionais. 

 

IV - Preliminares rejeitadas e ação julgada parcialmente procedente, para declarar a 

inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual 16.784/2018 e a nulidade parcial, sem redução 

de texto, do art. 1º da mesma lei, com o fim de excluir de sua incidência a coleta de animais 

nocivos por pessoas físicas ou jurídicas, mediante licença da autoridade competente, e 

daquelas destinadas a fins científicos, previstas respectivamente no art. 3º, § 2º, e art. 14, 

ambos da Lei 5.197/1967. “ 

  

Referido julgado, encontra-se disponível na página do CAO-Urbanismo e Meio Ambiente, 

na área restrita, no seguinte caminho: Áreas de Atuação > Urbanismo e Meio Ambiente > 

Material de Apoio M.A. - Atual > Fauna> Outros > Jurisprudência. 

 

 

 

 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.130, n.166, p.42, de 21 de Agosto de 2020. 
Republicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.130, n.167, p.45, de 22 de Agosto de 2020. 
Republicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.130, n.172, p.51, de 29 de Agosto de 2020. 
 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2018/compilacao-lei-16784-28.06.2018.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2018/compilacao-lei-16784-28.06.2018.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2018/compilacao-lei-16784-28.06.2018.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5197compilado.htm
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fagosto%2f21%2fpag_0042_c1507e4ee8ae7ab910db539681547610.pdf&pagina=42&data=21/08/2020&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100042
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fagosto%2f22%2fpag_0045_30d3c499b7532ac33d0e5502fc1daed4.pdf&pagina=45&data=22/08/2020&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100045
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fagosto%2f29%2fpag_0051_e9564dd0152e728618f9ae8e464ef405.pdf&pagina=51&data=29/08/2020&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100051
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fagosto%2f29%2fpag_0051_e9564dd0152e728618f9ae8e464ef405.pdf&pagina=51&data=29/08/2020&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100051

