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R E L A T Ó R I O  

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO:   

Trata-se de ação anulatória ajuizada por W emerson Dias dos Santos, por 

intermédio da Defensoria Publica da União (DPU), contra o Inst ituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos  Naturais Renováveis (Ibama), em que impugna a 

multa que lhe foi imposta pela referida autarquia, no valor de R$ 2.000,00  (dois 

mil reais) ,  tendo como motivação “praticar atos de maus-tratos a animais domésticos, 

promovendo o combate entre animais da mesma espécie (rinha de galos da Índia) sendo 

verificada a ausência de penas no pescoço, asas e pernas de todas as 10 (dez) aves encontradas 

no local, além da mutilação de esporas de 09 (nove) aves, contrariando legislação em vigor” (f l .  

30).   

Deferido o pedido de assistência judiciária gratuita (f l.  15).  

Int imadas as partes para a especif icação de provas, o autor informou que 

não havia mais provas a serem produzidas (f l.  49, verso) , e o Ibama juntou aos 

autos a cópia dos documentos relat ivos ao processo adminis trat ivo (f ls. 51-77).   

A sentença (f ls. 80-84) julgou improcedente o pedido, ao fundamento de 

que o autor não afastou a presunção de veracidade e legit imidade do ato 

administrat ivo, consubstanciado no auto de inf ração, mesmo porque abriu mão 

desse direito na fase de especif icação de provas.  

Condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, que f ixou em 

10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, cuja exigibil idade determinou a 

suspensão, por ser benef iciário da just iça gratuita.  

Inconformado, o  autor recorre (f ls. 86-95), defendendo que a t ipif icação da 

multa, com base no art.  32, combinado com o art.  70 da Lei n. 9.605/1998 e nos 

art igos 2º, inciso II ,  e 17 do Decreto n. 3.179/1999 , não tem natureza penal ,  e 

que não cabe ao Ibama esse juízo de adequação da conduta ao t ipo legal,  e, sim, 

ao magistrado competente, por adentrar na esfera criminal,  sendo , portanto, nulo 

o auto de inf ração, na forma do art.  2º da Lei n. 4.717/1965.  
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Af irma que o agente que o autuou agiu com abuso de poder, exorbitando  de 

suas atribuições, simplesmente porque o autor estava próximo ao local da rinha, 

tendo o único propósito de comprar galo, não sendo proprietário do 

estabelecimento e dos animais encontrados machucados, não sendo, sequer, 

apostador. 

Sustenta que o valor da multa é superior ao parâmetro previsto no Decreto 

n. 3.179/1999 e que não foram observados os critérios previstos no art.  4º desse 

diploma legal ,  além da ausência de motivação quanto ao valor constante do auto 

de inf ração. 

Argui que o valor da multa é desproporcional,  considerando que aufere 

rendimento de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e que a lei prevê pena 

mais branda, que benef icia o acusado, como a de prestação de serviços de 

preservação, melhoramento e recuperação da qualidade do meio ambie nte, 

prevista no art.  139 do Decreto n. 6.514/2008 que, por ser mais benéf ica, pode 

ser aplicada retroativamente.  

Requer, ao f inal,  a anulação da multa, a sua conversão em prestação de 

serviços de melhoramento ao meio ambiente ou a sua redução.  

Houve contrarrazões. 

É o relatório. 

 
 

Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO 
Relator  
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V O T O 

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO:   

Cuida-se de recurso de apelação interposto de sentença que julgou 

improcedente o pedido para que fosse anulada da multa re lat iva ao Auto de 

Inf ração 537987, Série D.  

Ao que consta dos autos, o autor foi autuado, no valor de R$ 2.000,00  (dois 

mil reais) ,  tendo como motivação “praticar atos de maus-tratos a animais domésticos, 

promovendo o combate entre animais da mesma espécie (rinha de galos da Índia) sendo 

verificada a ausência de penas no pescoço, asas e pernas de todas as 10 (dez) aves encontradas 

no local, além da mutilação de esporas de 09 (nove) aves, contrariando legislação em vigor” (f l .  

30).  

O auto de inf ração está f undamentado nos art igos 32 e 70 da Lei n. 

9.605/1998 e arts. 2º, inciso II,  e 17 do Decreto n. 3.179/1999 , e art.  3º, inciso 

XXIX, do Decreto n. 24.645/1934.  

Os art igos citados têm a seguinte redação:   

a) Da Lei n. 9.605/1998: 

 

Art. 32. Prat icar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:  

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.  

Art.  70. Considera-se inf ração administrat iva ambiental toda ação ou 
omissão que viole as regras jurídi cas de uso, gozo, promoção, 
proteção e recuperação do meio ambiente.  
  

b) Do Decreto 3.179/1999: 

 

Art.  2º  As inf rações administrat ivas são punidas com as seguintes 
sanções: 

 I I - multa simples;  

(. . .)  

Art.  17.  Prat icar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:  

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais)  a R$ 2.000,00 (dois mil reais) ,  
com acréscimo por exemplar excedente:  

I - R$ 200,00 (duzentos reais), por unidade;  

I I - R$ 10.000,00 (dez mil  reais), por unidade de espécie constante da 
l ista of icial de fauna brasileira ameaçada de ext inção e do Anexo I da 
CITES; e 
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I I I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante 
da l ista of icial de fauna brasileira ameaçada de ext inção e d o Anexo 
II da CITES.  

Parágrafo único.   Incorre nas mesmas multas, quem realiza  
experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para f ins 
didáticos ou científ icos, quando exist irem recursos alternativos.  

 

c) Do Decreto n. 24.645/1934:  

 

Art. 3º Consideram-se maus tratos: 

(. . .)  

XXIX - realizar ou promover lutas entre animais da mesma espécie ou 
de espécie diferente, touradas e simulacros de touradas, ainda 
mesmo em lugar privado; 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se pronunciou quanto à tese de q ue 

a imposição de multa constitui t ip if icação penal, fora, portanto, da competência 

do agente autuante, ao esclarecer que o disposto no art.  70 da Lei n. 9.605/1998 

confere lastro à aplicação de sanção administrat iva, quando combinado com 

normas regulamentares que detalhem os fatos constitut ivos das inf rações 

ambientais e descrevem condutas similares às mencionadas pela f iscalização, em 

que pese sejam normas def inidoras de inf ração penal, que cominam pena de 

aplicação privat iva pelo Poder Judiciário.  

Conf ira-se:  

 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO, NA 
ATPF, DO NÚMERO DA NOTA FISCAL RELATIVA AO PRODUTO 
TRANSPORTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PLENA 
OBSERVÂNCIA.  

1. Os atos da Administração Púb lica devem sempre pautar -se por 
determinados princípios, entre os quais está o da legalidade. Por 
esse princípio, todo e qualquer ato dos agentes administrat ivos deve 
estar em total conformidade com a lei e dentro dos l imites por ela  
traçados. 

2. A aplicação de sanções administrat ivas, decorrente do exercício do 
poder de polícia, somente se torna legít ima quando o ato prat icado 
pelo administrado est iver previamente def inido pela lei como inf ração 
administrat iva.  

3. Hipótese em que o auto de inf ração foi lav rado pelo fato de a 
impetrante, ora recorrida, não ter preenchido o campo 17 da 
Autorização para Transporte de Produtos Florestais (ATPF), loca l  
onde deveria vir especif icado o número da nota f iscal relat iva ao 
produto transportado. 

4. Considera-se inf ração administrat iva ambiental,  conforme o 
disposto no art.  70 da Lei 9.605/98, toda ação ou omissão que viole 
as regras jur ídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação 
do meio ambiente. 
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5. O parágrafo único do art.  46 do mesmo diploma legal classif ic a 
como crime ambiental a venda, a exposição a venda, o depósito, o 
transporte ou a guarda de madeira, lenha, carvão e outros produtos 
de origem vegetal,  sem licença válida para todo o tempo da viagem 
ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competent e. 
Conquanto se ref ira a um t ipo penal, a norma em comento, combinada 
com o disposto no art.  70 da Lei 9.605/98, anteriormente mencionado, 
confere toda a sustentação legal necessária à imposição da pena 
administrat iva, não se podendo falar em violação do p rincípio da 
legalidade estrita.  

6. A conduta lesiva ao meio ambiente, ao tempo da autuação, ainda 
estava prevista no parágrafo único do art.  32 do Decreto 3.179/99, 
atualmente revogado. De acordo com o referido preceito legal,  
constitui inf ração administra t iva ambiental "o transporte de madeira,  
lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal,  sem licença válida 
para todo o tempo da viagem, outorgada pela autoridade 
competente". 

7. A questão principal,  no entanto, está em saber se o preenchimento 
incorreto da ATPF, deixando-se de especif icar o número da nota 
f iscal relat iva ao produto transportado, a torna inválida ou não.  

8. Conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau de 
jurisdição, "o preceito que determina o correto preenchimento do 
formulário da autorização é uma formalidade essencial do ato 
administrat ivo que permit iu o exercício da at ividade potencialmente 
degradante do ambiente. A exigência de exatidão dos dados permite 
uma correta f iscalização e avaliação do impacto da at ividade 
madeireira à vista da condição de bem público de uso comum de que 
se reveste a f lora. Isso é absolutamente fundamental no 
planejamento de polít icas públicas para o setor".  

9. No âmbito tributário, esta Corte tem adotado o entendimento de 
que o preenchimento incorreto  de guias relat ivas ao recolhimento de 
tributos não constitui motivo suf iciente para a aplicação de sanções 
administrat ivas, desde que não haja prejuízo para a Fazenda Pública.  

10. Entretanto, a ausência de especif icação do número da nota f iscal 
relat iva ao produto transportado na Autorização para Transporte de 
Produto Florestal - ATPF -, além de implicar severas dif iculdades à 
at ividade f iscalizatória, faculta a ocorrência de f raudes e, em 
consequência, a degradação do meio ambiente.  

11. Recurso especial p rovido, para denegar a segurança 
anteriormente concedida.  

(REsp 985.174/MT –  Relatora Minist ra Denise Arruda –  Pr im ei ra Turm a –  DJe d e 
12.03.2009) 

 

Hipótese em que a atuação do Ibama se encontra  devidamente respaldada 

pelos art igos 32 e 70 da Lei n. 9.605 /1998 e art.  2º, inciso II e 17 do Decreto n. 

3.179/1999 e art.  3º, inciso XXIX, do Decreto n. 24.645/1934.  

O Decreto n. 6.514/2008, que revogou o Decreto n. 3.179/1999, previu, na 

seção destinada às Inf rações Administrat ivas Cometidas Contra o Meio Ambien te, 

subseção, Inf rações Contra a Fauna:   
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Art.  29.  Prat icar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:  

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais)  a R$ 3.000,00 (três mil  reais)  
por indivíduo.  

 

A atuação da Administração deve obedecer aos princípios da legalidade, da 

razoabil idade e o da proporcionalidade, mas como se verá adiante, a imposição 

da penalidade de multa obedeceu aos ditames legais, sendo legít ima a atuação 

da administra na espéc ie. 

Com efeito, o art.  32 da Lei n. 9.605/1998 t ipif ica uma das formas de crime 

contra a fauna, consubstanciado, no caso, em prat icar atos de abusos ou maus -

tratos, ferir ou mutilar animais domésticos ou domesticados, sendo que o art.  17 

do revogado Decreto 3.179/1999 apenas f ixou um limite de multa que varia de R$ 

500,00 a R$ 2.000,00.  

Por outro lado, o art.  6º da Lei n. 9.605/1998 impôs ao órgão f iscalizar 

l imitação ao seu poder de polícia, ao estabelecer critérios para a imposição de 

penalidades, assim d ispondo: 

 

Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade 
competente observará: 

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da inf ração e suas 
conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente;  

I I -  os antecedentes do inf rator quanto ao cumprimento da legislação 
de interesse ambiental;  

I I I - a situação econômica do inf rator, no caso de multa.  
 

Não é outra a redação do art.  4º do Decreto 6.514/2008 (art.  6º do 

revogado Decreto 3.179/1999):  

 

Art. 4º. O agente autuante, ao lavrar o  auto de inf ração, indicará as 
sanções estabelecidas neste Decreto, observando: (Redação dada 
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).  

I -  gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da inf ração e suas 
conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente;  

I I -  antecedentes do inf rator, quanto ao cumprimento da legislação de 
interesse ambiental;  e 

I I I - situação econômica do inf rator.  

§ 1º. Para a aplicação do disposto no inciso I,  o órgão ou entidade 
ambiental estabelecerá de forma objet iva critérios compl ementares 
para o agravamento e atenuação das sanções administrat ivas.  
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O art.  72 do diploma legal de 1998, ao discriminar as sanções cabíveis, em 

caso de prát ica de conduta lesiva ao meio ambiente, manda observar a gradação 

prevista no já citado art.  6º.  

Em outros julgamentos, nos quais estava em discussão a imposição de 

multa, com base na mesma motivação que deu origem ao auto de inf ração, objeto 

do presente processo, este Tribunal adotou o entendimento de que devem ser 

observados, não só o princípio da le galidade, mas, também, o da razoabil idade e 

o da proporcionalidade, considerando a peculiaridade de cada caso.  

São elucidativos os seguintes julgados proferidos por este Tribunal em 

casos similares:  

 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO 
DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 
(IBAMA). CRIAÇÃO DE PASSERIFORME. ANULAÇÃO DE AUTO DE 
INFRAÇÃO. MULTA. CONVERSÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
AO MEIO AMBIENTE. IMPOSSIBIL IDADE. AVE AMEAÇADA DE 
EXTINÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE.   

1. No caso, o autor foi autuado por manter 08 (oito) pássaros da 
fauna silvestre em cativeiro, sem autorização do órgão competente, 
aplicando-lhe multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).   

2. Ocorre que das 08 (oito) aves apreendidas 03 (três) eram canários-
da-terra, conhecidos no Estado de Minas Gerais por canários -
chapinha (Sicalis Flaveola Brasil iensis), constando da Lista das 
Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado de Minas 
Gerais (Deliberação 041/95 do Conselho Estadual de Polít ica  
Ambiental - Copam).   

3. Apesar de constatada a inf ração à legislação ambiental,  a atuação 
administrat iva deve se ater ao princípio da estrita legalidade, com 
observância, inclusive, dos princípios da razoabil idade e da 
proporcionalidade, devendo a multa ser reduzida para R$ 1.500,00 
(mil e quinhentos reais), levando -se em consideração ser o autor 
trabalhador autônomo e de baixa renda, e que apenas 03 (três) 
dentre as 08 (oito) aves apreendidas estavam ameaçadas de 
ext inção.   

4. Apelação e remessa of icial parcialmente providas.  

(AC 0029361-02.2007.4.01.3800/MG, Relator  Desem bargador Federal  Daniel  Paes  
Ribei ro,  Relatora Convocada Juíza Federal  Daniele Maranhão Costa,  Sexta  
Turm a, e-DJF1 de 03.03.2015)  

 

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃ O. IBAMA. 
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E 
LEGITIMIDADE. LEGALIDADE. TRANSPORTAR ESPÉCIES DA 
FAUNA SILVESTRE EM DESACORDO COM A AUTORIZAÇÃO 
EMITIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE.  REDUÇÃO DO VALOR DA 
MULTA.  

1. No exercício de suas funções o IBAMA g oza de presunção de 
legit imidade e de veracidade na realização dos seus atos 
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administrat ivos, que só é afastada diante de prova robusta e 
inequívoca de i legalidade, ônus atribuído ao administrado.  

2. O auto de inf ração apresenta perfeita adequação entre a  conduta 
prevista normativamente como inf ração ambiental e o fato narrado 
pelo of icial do IBAMA, estando, portanto a lavratura do auto de 
inf ração revestida de legalidade.  

3. A aplicação de multa administrat iva é medida que encontra amparo 
na legislação de regência, entretanto a f ixação de seu valor vincula -
se a situação fát ica e aos critérios estabelecidos em lei.  

4. No cálculo do valor da multa deve -se ut i l izar apenas a ave que não 
apresentava l icença, não podendo ser ut i l izado na base de cálculo 
aquele acompanhado de l icença adequada.  

5. Apelação a que se dá parcial provimento para declarar valido o 
Auto de Inf ração lavrado pelo IBAMA, determinando, entretanto, a 
redução do seu valor para R$ 500,00 (quinhentos reais).  

(AMS 0041445-84.2011.4.01.3900/PA –  Relator  Desem bargador  Federal  Kassio 
Nunes Marques –  e-DJF1de 20.11.2014)   

 

POLÍCIA AMBIENTAL. TRANSPORTE DE PÁSSAROS DA FAUNA 
SILVESTRE BRASILEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE 
COMPETENTE. APREENSÃO E PENA DE MULTA. MOTIVAÇÃO 
SUCINTA, MAS SUFICIENTE, EXCETO PARA APLICAÇÃO DE MULTA 
ACIMA DO MÍNIMO. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. CONVERSÃO EM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS. IMPERTINÊNCIA, TENDO 
EM VISTA A NATUREZA DA INFRAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO À 
APELAÇÃO.   

1. Fato atribuído à apelante no auto de inf ração: "T ransportar 13 
(treze) pássaros da fauna silvestre brasileira, sem portar no momento 
da f iscalização autorização do órgão competente - IBAMA".  Em 
seguida, houve t ipif icação na Lei n. 9.605/98 e no Decreto 3.179/99. 
O auto de inf ração está, assim, genericame nte motivado.   

2. Foi aplicada a multa de R$ 6.500,00 (seis mi l e quinhentos reais), 
correspondente a R$ 500,00 reais por pássaro apreendido.   

3. A Lei n. 9.605/98, art.  74, estabelece que "a multa terá por base a 
unidade, hectare, metro cúbico, quilogra ma ou outra medida 
pert inente, de acordo com o objeto jurídico lesado". No art.  75, 
dispõe que "o valor da multa de que trata este Capítulo será f ixado no 
regulamento desta Lei e corrigido periodicamente, com base nos 
índices estabelecidos na legislação pe rt inente, sendo o mínimo de R$ 
50,00 (cinquenta reais) e o máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta 
milhões de reais)".    

4. O art.  11 do Decreto n. 3.179/99 prevê multa de R$ 500,00 
(quinhentos reais) por unidade. Esse disposit ivo deve ser 
interpretado, conforme a Constituição, como se f ixasse o máximo de 
R$ 500,00 por unidade, de modo a preservar o princípio da 
individualização da pena. Como mínimo deve ser tomado o valor 
previsto na Lei n. 9.605/98, ou seja, R$ 50,00 (cinquenta reais) por 
unidade, corrigidos periodicamente.   

5. No caso, não houve motivação específ ica para elevação da pena 
acima do mínimo, de modo que, de acordo com o raciocínio antes 
desenvolvido, a pena de multa, adequada à situação da apelante, é 
de 13 x R$ 50,00 = R$ 650,00, corrigidos perio dicamente.   
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6. Não é caso de conversão em prestação de serviços ambientais, 
uma vez que, à míngua de proposta concreta da apelante quanto à 
natureza desses serviços, não se vislumbra que serviços possam ser 
pert inentes à inf ração de manter em cativeiro pá ssaros da fauna 
silvestre.   

7. Parcial provimento à apelação para reduzir a R$ 650,00 
(seiscentos e cinquenta reais), corrigidos periodicamente, o valor da 
multa.  

(AC 0000509-02.2006.4.01.3800/MG,  Relator  Desem bargador  Federal  João Bat is ta 
Morei ra,  Relato r  Convocado Juiz Federal  Evaldo de Olivei ra Fernandes,  f i lho,  
Quinta Turma, e-DJF1 de 16.06.2015) 

 

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. MANTER EM CATIVEIRO 
ESPÉCIE DE PASSERIFORME DA FAUNA SILVESTRE BRASILEIRA 
SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO IBAMA. ADVERTÊNCIA NÃ O 
APLICADA. MULTA. VALOR EXCESSIVO. DISPENSA DA MULTA.   

1. Não foi aplicada a pena de advertência, uma vez que os f iscais do 
IBAMA, ao observarem que 01 (uma) espécime que o autor portava 
não obtinha l icença do órgão ambiental,  aplicaram multa, sem, 
contudo, abrir oportunidade para o autor sanar a irregularidade.   

2. A multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), imposta em 
razão da apreensão de um único pássaro, aparenta manifesta 
desproporção tanto mais quando a parte autora declara sua 
hipossuf iciência.   

3. A sentença recorrida não merece reparos, tanto mais quando a 
própria Lei nº 9.605/98 prevê a aplicação de penas alternativas mais 
adequadas ao caso, a teor do contido no § 4º do art.  72, ou ainda, se 
for considerada a previsão contida no § 2º do  art.  11 do Decreto 
3.179/99, que dispõe que em caso de guarda doméstica de espécime 
silvestre não considerada ameaçada de ext inção - na hipótese dos 
autos, tal fato não restou comprovado - a multa pode ser dispensada 
(art.  29, §2°, da Lei n.° 9.605/98).   

4. Apelação do IBAMA improvida.  

(AC 0015608-07.2009.4.01.3800/MG,  Relatora Desem bargadora Federal  Selen e 
Mar ia de Alm eida,  Quinta Turm a,  e-DJF1 de 05.08.2011)  

 

Por outro lado, deve ser considerado o fato de que art.  24, § 9º, do Decreto 

6.514/2008, permite a autoridade responsável avaliar,  em determinadas 

situações, se a multa cominada é desproporcional e aplicá -la, observado o l imite  

entre R$ 500,00 a R$ 100.000,00:  

 

§ 9º A autoridade julgadora poderá, considerando a natureza dos 
animais, em razão de seu pequeno porte, aplicar multa de R$ 500,00 
(quinhentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais) quando a 
contagem individual for de dif íci l execução ou quando, nesta 
situação, ocorrendo a contagem individual,  a multa f inal restar 
desproporcional em relação à gravidade da inf ração e a capacidade 
econômica do inf rator. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).  
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Por sua vez, o art.  75 do diploma legal de 1998, estabelece que “ O valor da 

multa de que trata este Capítulo será fixado no regulamento desta Lei e corrigido periodicamente, 

com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 50,00 

(cinqüenta reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais)”. 

Oportuno destacar que os citados disposit ivos legais apenas estabelecem 

um limite mínimo e máximo da multa, observado o disposto no art.  6º da Lei n. 

9.605/1998, e, ainda, o art.  74, dispondo que a “ multa terá por base a unidade, hectare, 

metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado”.  

No caso, entendo necessária a imposição da penalidade, pois tem caráter 

educativo, de forma a proteger o meio ambiente e afastar os maus tratos a 

animais, sejam eles silvest res, domésticos ou domesticados, afastando, assim, da 

cultura, ainda existente em algumas regiões, a promoção da denominada “rinha” ,  

que é a briga de galo, objet ivo buscado pela legislação de regência.  

Registre-se, ainda, que, nos termos do art.  72, § 2º, da Lei 9.605/1998, a 

“advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, 

ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo”, ou 

seja, não há necessidade de, primeiro advert ir o inf rator, para, somente, depois, 

impor outras penalidades, não haven do hierarquia entre as sanções aplicadas.  

No caso dos autos, o autor se l imitou a pleitear, na petição inicial,  a 

anulação do auto de inf ração , que foi devidamente lavrado de acordo com os 

diplomas legais de regência da matéria ou a sua conversão em presta ção de 

serviços de melhoria ao meio ambiente, fundado na alegação de hipossuf iciência, 

pleito que rejeito, diante da presunção iuris tantum  de veracidade e de 

legit imidade do ato administrat ivo, e em razão da inexistência de prova de que 

não prat icava atos de maus tratos a animais domésticos, caracterizado pela 

promoção de briga de galos da índia (rinha).  

Assim, o pedido de redução da multa, formulado pelo autor apenas nas 

razões de apelação, caracteriza inovação de pedido e de causa de pedir,  vedado 

pelo art.  128 do Código de Processo Civil de 1973 (art.  141 do CPC/2015).  

Diante do exposto, nego provimento à apelação do autor.  

É o meu voto. 

 
 

Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO 
Relator  


