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“[...] MULTA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 
ART. 14, § 1º, DA LEI N. 6.398/1981. [...] 
A responsabilidade é objetiva; dispensa-se portanto a 
comprovação de culpa, entretanto há de se constatar o nexo 
causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar 
a responsabilidade.” 
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Resp 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell, 2ª Turma, 
publicação: DJ 17.04.2012: AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
MULTA APLICADA ADMINISTRATIVAMENTE EM RAZÃO DE 
INFRAÇÃO AMBIENTAL. [...] MULTA COMO PENALIDADE 
ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA OBRIGAÇÃO CIVIL DE 
REPARAR O DANO. 
[...] Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não 
obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível 
(para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à 
sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve 
ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de 
seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal 
entre a conduta e o dano. 
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Transgressor é diferente de poluidor? 
 
Lei nº 6.938/81 (PNMA): 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: [...] 
 
Agora, observe bem o § 1º do art. 14... 
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Lei nº 6.938/81 (PNMA), Art. 14: 
§ 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. 
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C) considera-se regular o exercício do poder de polícia desde que 
desempenhado pelo Poder Público, mesmo que tenha sido 
praticado pelo órgão que não detém a competência para a prática 
do ato. 
Observações: 
Lei 4.717/1965, Art. 2º. São nulos os atos lesivos ao patrimônio 
das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: 
        a) incompetência; [b) vício de forma; c) ilegalidade do 
objeto; d) inexistência dos motivos; e) desvio de finalidade]. 
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D) em matéria ambiental, o exercício do poder de polícia pela 
Administração Pública poderá ir além dos limites da lei aplicável. 
 
E) a aplicação do poder de polícia para proteção do meio ambiente 
refoge ao regramento e às características do poder de polícia 
administrativa. 
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