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I - Relatório: 
 
  O agente autuante, em vistoria in loco, constatou que o autuado causou intervenção 
em recurso hídrico, nascente de água, com o carreamento de lama oriunda de uma 
terraplanagem realizada, causando danos ao recurso hídrico.  

 
  Em razão desses fatos o recorrente foi autuado, sendo aplicadas as penalidades com 
fundamento no artigo 84, anexo II, código 216, do Decreto Estadual nº 44.844/08. Sendo 
lavrado o auto de infração nº 025304/2016, com aplicação da penalidade de multa simples.  

 
  O autuado foi notificado do auto de infração no dia 27/01/2016, e apresentou defesa. 
Tendo sido realizado o julgamento do auto, decidiu a autoridade competente pela 
manutenção da penalidade de multa simples. 
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 Em face dessa decisão administrativa o autuado apresentou recurso, no qual alega em 
síntese que: 

 

• Não praticou a infração ambiental em tela tendo em vista que 

•  nunca existiu qualquer intervenção e que provas testemunhais 
comprovam o alegado. 

• O agente autuante não agiu da forma correta ao lavrar o auto de infração. 

• A fiscalização deve ter natureza orientadora, o que não foi observado. 

• Seria necessária instrução processual para oitiva de testemunhas. 

• Há incidência das atenuantes previstas no art. 68, inciso I, alíneas a, c, e, f, 
g, e h do Decreto nº 44.844/08. 

• O art. 63 prevê a possibilidade de utilização de 50% da multa n o plantio 
de árvores. 

• O art. 47 prevê o instituto do termo de compromisso para efeito 
suspensivo. 

• A aplicação de advertência deve ser prévia.  

•  
Com base nesses argumentos o autuado recorre das penalidades aplicadas no 

auto de infração e que foram mantidas na decisão administrativa de fls. 20. 
  
É o relatório. 
 

II - Fundamentação: 
 
 Inicialmente, cumpre ressaltar que o recurso apresentado é tempestivo nos termos do 
art. 43, do Decreto Estadual de nº. 44.844/08.  Em relação às questões de mérito suscitadas 
no recurso, as mesmas não são hábeis a retirar do autuado a responsabilidade pela infração 
cometida.  
 
  Conforme restou demonstrado no auto de infração n.º 25304/2016, houve a prática 
de infração administrativa de natureza grave, conforme previsto no código 216.  
 
  Em razão desses fatos, o agente autuante lavrou o auto de infração pela prática de 
infração administrativa prevista no código 216, anexo II, a que se refere o art. 84 do Decreto 
Estadual n.º 44.844/2008. 
 
  Cabe salientar, que o autuado em seu recurso, não apresentou novos elementos 
suficientes para descaracterizar a infração cometida. 
 
  Assim, como o autuado não apresentou provas que afastem as informações prestadas 
pelos agentes autuantes, deve ser mantido o auto de infração, pois que as afirmações do 
agente público fiscalizador possuem presunção juris tantum de legitimidade e veracidade em 
razão da fé pública que lhe é atribuída pelo ordenamento jurídico vigente.  
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  Isso significa que os atos administrativos são presumidamente legítimos, legais e 
verdadeiros, admitindo-se, entretanto, ao autuado, prova em sentido contrário, o que não 
ocorreu. Pois que, nos termos do parágrafo 2º do art. 34, do Decreto Estadual n.° 
44.844/2008, “cabe ao autuado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever 
atribuído a autoridade julgadora para instrução do processo”. 

 
  Nesse sentido, as palavras do ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho;  

 
“Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a 
presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram 
em conformidade com as devidas normas legais, com bem anota 
DIEZ. Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da 
própria natureza do ato administrativo, como ato emanado de agente 
integrante da estrutura do Estado. 
  Vários são os fundamentos dados a essa característica. O 
fundamento precípuo, no entanto, reside na circunstância de que se 
cuida de atos emanados de agentes detentores de parcela do Poder 
Público, imbuídos, como é natural, do objetivo de alcançar o 
interesse público que lhes compete proteger. Desse modo, 
inconcebível seria admitir que não tivessem a aura de legitimidade, 
permitindo-se que a todo o momento sofressem algum entrave oposto 
por pessoas de interesses contrários. Por esse motivo é que se há de 
supor presumivelmente estão em conformidades com a lei”. (g,n). 
(Manual de Direito Administrativo, FILHO, José dos Santos Carvalho, 
Livraria Editora Lumen Juris Ltda, 17ª ed. 2007, pag. 111). 

 
  Nesse sentido, a penalidade foi aplicada corretamente, pois que o autuado exercia 
as suas atividades sem possuir previamente a respectiva regularização ambiental, dessa 
forma, deve ser mantido o auto de infração em todos os seus termos. 
 
  Diante disso, verifica-se que as questões suscitadas pelo autuado não são hábeis a 
eximi-lo das penalidades que lhe foram impostas.  

Cumpre ressaltar que entre as espécies de motivação admitidas no processo 
administrativo está a motivação aliunde ou per relationem, que pode ser definida como a 
motivação por meio de remissão a outras manifestações ou peças constantes nos autos e 
cujos fundamentos justificam e integram o ato decisório.  

Nesse sentido, o Decreto nº 44.844/08, que tipifica e classifica infrações às normas de 
proteção ao meio ambiente, prevê, no artigo 38, que: A autoridade deverá fundamentar sua 
decisão, podendo valer-se de análises técnica e jurídica do corpo técnico da respectiva 
unidade.  

Por conseguinte, o parecer AGE nº 14.674/2006 explica que (...) é possível a chamada 
motivação aliunde ou per relationem, que consiste em declaração de concordância com 
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fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou pareceres, que neste caso, 
serão parte integrante do ato.  

Ainda em relação à motivação aliunde, cite-se a jurisprudência:  

MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDICA E CURSO DE 
APRIMORAMENTO MEDICO. EQUIVALÊNCIA. ATO MINISTERIAL HOMOLOGATÓRIO. 
ANULAÇÃO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. 
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais. 
Impõe-se, contudo, a motivação contextual ou não do ato. Vale dizer, no mesmo 
documento ou através de referência identificadora sobre as razões que o inspiraram. 
Ausente a motivação, concede-se a segurança aos prejudicados, para anular o ato 
impugnado. 
(STJ - MS 2649/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Rel. p/ Acórdão Ministro Hélio 
Mosimann, Primeira Seção, julgado em 23.11.1993, DJ 07.02.1994 p. 1092. Grifei.) 
 
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATAQUE A PORTARIA MINISTERIAL 
QUE INVALIDOU REAJUSTE TARIFÁRIO ESTIPULADO EM ATO ANTERIOR INCOMPATÍVEL 
COM MEDIDA PROVISÓRIA. 
Se a motivação encontra-se no mesmo documento em que se registra o ato 
motivado, recebe o nome de contextual. Achando-se em escrito distinto, será aliunde 
ou per relationem. (Conforme Florivaldo Dutra de Araújo, Op. cit., p. 199). O art. 50, § 
1º, da Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, permite expressamente a 
motivação aliunde ao dispor: “A motivação deve ser explícita, clara e congruente, 
podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores 
pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante 
do ato”.  
A motivação do ato administrativo não precisa estar expressa nele mesmo, sendo 
bastante o indicativo da fonte de suas razões. 
A administração publica pode anular os seus próprios atos, sobretudo para expurgar 
eventuais ilegalidades neles contidas. 
O mandado de segurança e via que não comporta dilação probatória. Segurança 
denegada. 
(STJ - MS 3667/DF, Rel. Ministro César Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado 
em 13.12.1994, DJ 06.03.1995 p. 4281. Grifei.) 
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL E CONSTITUCIONAL. 
LIQUIDAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS. ATO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA. 
- Não se exige a motivação fática contextual e explicita, no próprio corpo de portaria 
que decreta liquidação de uma companhia de seguros, para que referido ato tenha 
validade, sendo bastante que ele se reporte ao processo administrativo de que seja 
decorrente, sob pena de preciosismo em demasia. 
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- Apreciar se haviam ou não urgência e relevante interesse a ensejarem fosse decretada 
a liquidação apreciada, importa a penetração no campo de motivos fáticos, a todo 
imprestável a via eleita do remédio heróico. 
- O contraditório e a ampla defesa estão presentes no caso de que se cuida, por isso 
que não se desenvolvem nos moldes do processo punitivo estrito senso, mas se 
processam mais amiúde e diuturnamente, através de cientificarão de recomendações 
do interventor aos acionistas controladores e gestores da empresa monitorada e 
verificação do cumprimento dos resultados destas, novos requerimentos e 
constatações, até a decisão de cassação da autorização para o funcionamento da 
sociedade seguradora, por não terem surtido efeito as medidas especiais ou a 
intervenção. 
- Segurança denegada. 
(STJ - MS 1018/DF, Rel. Ministro César Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 
22.06.1993, Dj 20.09.1993 p. 19130. Grifei.) 
ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR - EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO – SINDICÂNCIA 
REGULAR - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS EM SEDE DE 
PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO - MOTIVAÇÃO DO ATO - PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. 
Inexiste ilegalidade em ato de exclusão do policial militar dos quadros da corporação, 
desde que tenha resultado de sindicância e do processo administrativo disciplinar, 
regularmente instaurado, em que tenham concluído pela incompatibilidade da 
conduta do indiciado com o exercício da atividade de praça ou oficial da Polícia Militar, 
e, ainda, se foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Não se 
exige que a motivação do ato seja sempre contextual, ou seja, que tenha sido 
registrada no mesmo documento em que se encontra o ato motivado, sendo 
perfeitamente possível a motivação "aliunde" ou "per relationem", manifestada em 
local distinto, desde que mereça a devida publicidade. O controle do ato 
administrativo pelo Poder Judiciário, embora transcenda a observância dos aspectos 
meramente formais acerca da existência da causa indicada no próprio ato 
administrativo e a apreciação dos aspectos intrínsecos do ato, exceto quanto à sua 
conveniência e oportunidade, encontra limite na área do mérito, devendo cingir- se à 
verificação de ilegalidade, desvio ou abuso de poder, ou se houve "adoção de alguma 
medida exorbitante da lei". 
(Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - APELAÇÃO CÍVEL Nº 000.286.508-7/00, 
Rel. Desembargadora Jurema Brasil Marins Miranda, Quarta Câmara Cível, publicado 
em 15/10/2002. Grifei.) 

Dessa forma, não prevalece o argumento da recorrente, pois a decisão foi motivada 
com base em parecer jurídico, obedecendo a legislação e orientação administrativa, 
cumprindo, assim, o princípio da motivação dos atos administrativos.  

De certo, a garantia constitucional do devido processo legal, reconhecida nas esferas 
judicial e administrativa, preceitua que restrições a direitos somente podem se dar mediante 
o resguardo do exercício do contraditório e da ampla defesa.  
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Nesse caminho, na esfera ambiental, a autuação administrativa gera, em favor do 
autuado, a oportunidade de exercer o seu direito de defesa e, ao mesmo tempo, impõe à 
administração, nos termos do art. 64 da Lei 14.184/2002 e do Decreto nº 44.844/2008, o dever 
de rever seus próprios atos.  

Acerca do contraditório, discorre Maria Sylvia Zanella di Pietro (2007, p. 367):  

 O princípio do contraditório, que é inerente ao direito de defesa, é decorrente da 
bilateralidade do processo: quando uma das partes alega alguma coisa, há de ser ouvida 
também a outra, dando-se-lhe oportunidade de resposta. Ele supõe o conhecimento dos atos 
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação. Exige: 1- notificação dos 
atos processuais à parte interessada; 2- possibilidade de exame das provas constantes do 
processo; 3- direito de assistir à inquirição de testemunhas; 4- direito de apresentar defesa 
escrita. 

No caso em tela, foi devidamente resguardado ao autuado o prazo de 20(vinte) dias, 
nos termos do art.33, do Decreto n° 44.844/2008, para a apresentação de defesa 
administrativa, facultando-lhe a juntada de todos os documentos que julgar convenientes.  

Vale ressaltar que, no caso em tela, o ato administrativo de autuação administrativa 
está devidamente motivado.  

Motivar nada mais é que expor/explicitar, por escrito, os motivos, pressupostos de fato 
(conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de situações) e de direito (dispositivo legal 
em que se baseia o ato) que servem para fundamentar o ato administrativo.  

Segundo ensina Maria Sylvia Zanella di Pietro (2016, p. 253):  

Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para 
os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao 
interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a 
qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado.  

No caso em foco, o ato administrativo está, também, devidamente motivado no 
próprio instrumento do Auto de Infração, onde se encontra o dispositivo legal violado, bem 
como as penalidades a serem impostas. O Auto de Infração também explicita o fato 
constitutivo da infração, o qual está devidamente detalhado no Boletim de Ocorrência nº 
1942166-001.  

A autuação e as penalidades impostas em face do autuado também estão devidamente 
motivadas através do parecer, em todos os seus sentidos, seja no aspecto do fundamento 
legal que justifique o exercício do poder de polícia e a adoção das medidas administrativas 
cabíveis, seja no que tange ao conjunto de circunstâncias e acontecimentos que caracterizam 
a ilicitude da ação praticada pelo autuado.  
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Vale ressaltar, por fim, que, desde que o ato seja devidamente fundamentado, não há 
necessidade de manifestação sobre todas as teses defensivas apresentadas pelo autuado. 
Nesse sentido, colacionamos os julgados abaixo, proferidos no âmbito do TRF4:  

INMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. VALOR DA MULTA. PARÂMETROS FIXADOS EM LEI. OBSERVÂNCIA. Da análise 
do processo administrativo, verifica-se que não houve irregularidade, pois há a descrição 
correta dos fatos constatados, com menção à legislação aplicável. Houve, também, a 
intimação da parte autora de todos os atos realizados, inclusive das decisões, que foram 
devidamente fundamentadas na natureza da infração, na abrangência do produto e na 
reincidência. Na decisão que fixou a multa, há menção aos artigos que foram considerados 
tanto na escolha da penalidade quanto na quantificação da multa. O fato da decisão 
administrativa discorrer de forma sucinta e clara não representa nulidade, uma vez que o 
dever de motivação não impõe a necessidade de discussão sobre todos os argumentos 
levantados. Embora se possa referir que a diferença entre a multa mínima e a máxima seja 
excessiva, gerando insegurança aos administrados frente à grande discricionariedade da 
fiscalização, os parâmetros são fixados em lei. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008904-
77.2012.404.7202, 4ª TURMA, Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, POR 
UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 14/08/2013) 
ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NÃO 
CONFIGURADA. GRADAÇÃO DA MULTA. HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. Não é 
necessário que a decisão nos autos administrativos examine cada ponto suscitado, 
exaurindo os argumentos esposados na via administrativa. Destaco, inclusive, que foi 
oportunizado ao autuado o conhecimento das razões do ato, assegurando-se a ampla 
defesa e o contraditório. 2. Não convém ao Poder Judiciário imiscuir-se nas atividades 
precípuas da Administração Pública, razão pela qual inexistindo vício ao ato impugnado 
descabe a esta Corte questionar o valor da multa. 3. Sentença mantida. 
(TRF-4 - AC: 50019221820154047210 SC 5001922-18.2015.404.7210, Relator: LUÍS ALBERTO 
D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 12/07/2017, QUARTA TURMA) 

Alega o autuado que a área atingida foi recuperada, razão pela qual foi determinado o 

arquivamento pelo Ministério Público o fato investigado. Lembremos que a responsabilidade 

ambiental administrativa se dá de forma simultânea e independente. E cumpre ressaltar que 

o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme define o art. 225 da 

Constituição da República, é direito fundamental difuso e de terceira geração, cabendo ao 

poder público e à coletividade o dever de preservá-lo às presentes e futuras gerações, in 

verbis:  

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. 

Tal regra contém o princípio da prevenção, o qual, segundo Romeu Thomé (THOMÉ DA SILVA, 

Romeu Faria. Manual de Direito Ambiental. Salvador: Jus Podium, 3 ed., 2013, p.68.) , é 
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princípio orientador no Direito Ambiental, enfatizando a prioridade que deve ser dada às 

medidas que previnam (e não simplesmente reparem) a degradação ambiental. A finalidade 

ou o objetivo final do princípio da prevenção é evitar que o dano possa chegar a produzir-se. 

Este princípio se apoia na certeza científica do impacto ambiental de determinada atividade e 

impõe a adoção das medidas preventivas hábeis a minimizar ou eliminar os efeitos negativos 

dela sobre o ecossistema.  

Nesse sentido dispõe o art. 225, § 1º, V da Constituição da República:  

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. 

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

[...] 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

(Regulamento) 

Outro princípio norteador do direito ambiental, por sua vez, é o princípio da precaução, 

o qual, segundo o mesmo autor, foi proposto formalmente na Conferência do Rio 92 e é 

considerado uma garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do 

conhecimento, não podem ser ainda identificados. Este princípio afirma que no caso de 

ausência da certeza científica formal, a existência do risco de um dano sério ou irreversível 

requer a implementação de medidas que possam prever, minimizar e/ou evitar este dano. 

(Ibidem, p. 69.)  

Assim prescreve o Princípio 15 da Convenção do Rio/92 (Disponível em: 

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf Acesso em: 28.02.2018) :  

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser 

amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver 

ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será 

utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a 

degradação ambiental.  

Nota-se, diante do exposto, que o objetivo primordial do ordenamento jurídico 

brasileiro e dos princípios norteadores do direito ambiental é a prevenção de todo e qualquer 

dano, devendo o poder público e a coletividade pautarem-se, sempre, por medidas que 

evitem a sua ocorrência.  

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf
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Entretanto, em que pese a previsão de atuação principalmente preventiva, de forma a 

garantir a preservação e o equilíbrio do meio ambiente, o texto constitucional, no parágrafo 

3º do art. 225, estabelece o que a doutrina tem chamado de tríplice responsabilização 

ambiental, ou seja, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente são 

de responsabilidade dos infratores, seja no âmbito civil, administrativo ou criminal, in verbis:  

Art. 225. (...) 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

Cumpre ressaltar que a regra supracitada recepcionou no texto constitucional outro 

princípio ambiental, qual seja, o princípio do poluidor-pagador, que foi originalmente adotado 

por meio da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Princípio 

16), e que têm por objetivo fazer com que os custos do uso ou de uma poluição ou potencial 

poluição causada ao meio ambiente não sejam suportados nem pelo Poder Público nem por 

terceiros, mas pelo próprio usuário/causador.  

As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos custos 

ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem segundo 

a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, com a devida 

atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos 

investimentos internacionais. (Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. Disponível em: 

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf .Acesso em: 31.01.2018.) 

Nesse sentido, a Lei Federal nº 6.938, de 31.8.1981, também traz a mesma previsão, 

ao apontar como uma das finalidades da Política Nacional do Meio Ambiente “a imposição ao 

usuário, da contribuição pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos e da 

imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos 

causados” (art. 4º, VII).  

No âmbito estadual, a Lei nº 7.772/80 também prevê expressamente a 

responsabilidade dos causadores de danos ambientais, in verbis:  

Art. 16-D. Fica a pessoa física ou jurídica responsável por empreendimento que 

provocar acidente com dano ambiental obrigada a: 

I – adotar, com meios e recursos próprios, as medidas necessárias para o controle da 

situação, com vistas a minimizar os danos à saúde pública e ao meio ambiente, 

incluindo as ações de contenção, recolhimento, neutralização, tratamento e disposição 

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf


 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Superintendência Regional de Meio Ambiente – SUPRAM/SM 

Diretoria Regional de Controle Processual do Sul de Minas 

Núcleo de Autos de Infração do Sul de Minas – NAI/SM 

 

final dos resíduos gerados no acidente, bem como para a recuperação das áreas 

impactadas, de acordo com as condições e os procedimentos estabelecidos ou 

aprovados pelo órgão ambiental competente; 

II – adotar as providências que se fizerem necessárias para prover as comunidades com 

os serviços básicos, caso os existentes fiquem prejudicados ou suspensos em 

decorrência do acidente ambiental; 

III – reembolsar ao Estado e às entidades da Administração indireta as despesas e os 

custos decorrentes da adoção de medidas emergenciais para o controle da ocorrência 

e dos efeitos nocivos que possa causar à população, ao meio ambiente e ao patrimônio 

do Estado ou de terceiros; 

IV – indenizar ao Estado e às entidades da Administração indireta as despesas com 

transporte, hospedagem e alimentação relativas ao deslocamento de pessoal 

necessário para atender à ocorrência, bem como outras despesas realizadas em 

decorrência do acidente. 

§ 1º A obrigação prevista no caput deste artigo independe da indenização dos custos 

de licenciamento do empreendimento e da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 

– TFAMG -, instituída pela Lei nº 14.940, de 29 de dezembro de 2003. 

[...] 

Insta destacar que o princípio do poluidor-pagador merece especial atenção, pois sua 

nomenclatura pode nos dar a falsa impressão de que se pode pagar para poluir, o que de fato 

é inadmissível.  

Conforme ensina Antônio Herman Vasconcellos Benjamin, não se pode 

institucionalizar o “direito de poluir”, desde que se pague:  

“O princípio poluidor-pagador não é um princípio de compensação dos danos causados 

pela poluição. Seu alcance é mais amplo, incluídos todos os custos da proteção 

ambiental, quaisquer que eles sejam, abarcando, a nosso ver, os custos de prevenção, 

de reparação e de repressão do dano ambiental (...)”. (BENJAMIN, Antônio Herman 

Vasconcellos. O princípio poluidor-pagador e a reparação do dano ambiental. In: Dano 

ambiental: prevenção, reparação e repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993;) 

Assim, o princípio do poluidor-pagador possui duas vertentes:  

a) Em caráter preventivo, busca evitar a ocorrência do dano ambiental, sendo que o 

pagamento pecuniário e a indenização não legitimam a atividade lesiva ao meio ambiente; e  
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b) Em sede repressiva, constatado o dano ambiental, deve o infrator promover a 

restauração do meio ambiente na medida do possível e compensar os prejuízos por meio de 

indenização, a qual deverá abranger o conteúdo econômico do dano causado.  

Em verdade, esse princípio visa, sobretudo, antes e além da reparação e da repressão, 

à própria prevenção do dano ambiental, “fazendo com que a atividade de preservação e 

conservação dos recursos ambientais seja mais barata que a de devastação, pois o dano 

ambiental não pode, em circunstância alguma, valer a pena para o poluidor. O princípio não 

visa, por certo, tolerar a poluição mediante um preço, nem se limita apenas a compensar os 

danos causados, mas sim, precisamente, procura evitar o dano ambiental.”. (BENJAMIN, 

Antônio Herman Vasconcellos. Ibidem.)  

Assim, constatado a conduta antinormativa, é dever da autoridade administrativa 

promover medidas punitivas ao infrator. 

Ponto que também requer consideração, é que no momento da lavratura do auto de 

infração, este fora devidamente fundamentado. O princípio do formalismo moderado é 

também chamado, por alguns autores, de princípio do informalismo ou princípio da 

obediência à forma e aos procedimentos.  

Conforme explica DI PIETRO, Informalismo não significa, nesse caso, ausência de 

forma; o processo administrativo é formal no sentido de que deve ser reduzido a escrito e 

conter documentado tudo o que ocorre no seu desenvolvimento; é informal no sentido de 

que não está sujeito a formas rígidas. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 

29ª ed. Rio de Janeiro: Forense,2016, p.775. )  

Assim, o formalismo somente deve existir quando seja necessário para atender ao 

interesse público e proteger os direitos dos particulares, mas não pode servir de óbice às 

finalidades do procedimento.  

Nesse sentido estabelece a Lei nº 14.184/02, que dispõe sobre o processo 

administrativo no âmbito da administração pública estadual, em seu art. 15: Os atos do 

processo administrativo não dependem de forma determinada, exceto quando a lei o exigir 

ou quando houver padronização estabelecida por órgão da Administração.  

Como bem destacado, o informalismo procedimental em processos administrativos 

nada mais é do que a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em 

relação às formas.  
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Não há, portanto, que se falar em nulidade do auto de infração por ocorrência de vício 

formal, pois foram devidamente preservadas as garantias constitucionais, sobretudo no que 

pertine ao direito da mais ampla defesa e do contraditório.  

Esta é a jurisprudência relativa à vícios formais em autos de infração administrativos, 

confira-se:  

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.PLEITO DE NULIDADE DE 

AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO DE CURITIBA. 

ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL NO AUTO DE INFRAÇÃO. INFRAÇÃO EMITIDA EM 

NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE/DIFICULDADE DAS IMPETRANTES EM 

PROMOVER DEFESA.INOCORRÊNCIA. VÍCIO QUE NÃO COMPROMETE A NATUREZA 

DA INFRAÇÃO. PLENO CONHECIMENTO PELAS IMPETRANTES DOS FATOS QUE 

DERAM ORIGEM À MULTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-

CONSTITUÍDA QUANTO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DAS 

IMPETRANTES.NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE 

MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA TUTELA JURISDICIONAL INADEQUADA. 

CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 267, VI, DO CPC. MEDIDA QUE SE IMPÕE. DISPOSITIVO ALTERADO. SENTENÇA 

MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4ª C.Cível - 

AC - 1464051-0 - Curitiba - Rel.: Lélia Samardã Giacomet - Unânime - - J. 03.03.2016) 

(TJ-PR - APL: 14640510 PR 1464051-0 (Acórdão), Relator: Lélia Samardã Giacomet, 

Data de Julgamento: 03/03/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1769 

30/03/2016) 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS 

RETIDAS EM PROCEDIMENTO DE VISITA ADUANEIRA - VICIOS FORMAIS CONSTANTES 

DE TERMO DE RETENÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO - INOCORRENCIA DE NULIDADE DO 

PROCEDIMENTO - FALSA INFORMAÇÃO APOSTA NO CONHECIMENTO DE CARGA 

CARACTERIZA FALSA DECLARAÇAO DE CONTEUDO. 1 - A existência de erro material 

apontado no termo de retenção, consistente na troca do número do conhecimento de 

embarque a que se refere, não nulifica o ato de retenção, mormente quando os demais 

dados são corretamente apontados e não gera dúvida ao importador com relação a 

todas as circunstâncias da autuação. 2 - O erro de capitulação constante do Auto de 

Infração não foi suficiente para viciar a motivação do ato administrativo em tela, 

visto que a descrição fática que se seguiu à capitulação e que consta do citado auto 

de infração foi correta e completa. 3 - A impugnação apresentada pela impetrante na 

via administrativa, demonstra o pleno conhecimento por parte da mesma da infração 

que lhe era imputada, bem como da possibilidade de contrariar os termos da autuação 

fiscal, nada havendo que se falar em cerceamento de defesa. 4 - Afigura-se legítima a 

retenção das mercadorias, ante a aposição de dados falsos nos documentos que 
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acompanham o transporte das mesmas, constatando-se a existência da prática de 

ilícito apenado pela sanção impugnada, à luz do que estatui o artigo 39 do 

Regulamento Aduaneiro. 5 - Apelação e remessa oficial providas. 

(TRF-3 - AMS: 50468 SP 2001.03.99.050468-4, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

LAZARANO NETO, Data de Julgamento: 05/03/2009) 

 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO 

TRABALHISTA. OBSERVADAS AS FORMALIDADES LEGAIS PARA A LAVRATURA DO AUTO 

DE INFRAÇÃO. VALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. - Sustenta a apelante vício 

formal no auto de infração por ter sido lavrado no mesmo dia, a dizer, 10/10/01, a 

suprimir-lhe o prazo estabelecido na legislação pertinente para a apresentação de sua 

defesa. - A empresa apelante foi autuada por "deixar de apresentar ao agente da 

inspeção, os esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições legais e 

exibir-lhe, quando exigidos, quaisquer documentos que digam respeito ao fiel 

cumprimento das normas de proteção ao trabalho". (fl. 18). - Consta na documentação 

de fl. 20v que a recorrente foi previamente notificada para a apresentação de tais 

documentos no dia 17/07/01, com retorno do agente fiscal nas datas de 13/09/01, 

04/10/01 e 8/10/01. - Observa-se que após o descumprimento de tal exigência foi 

determinada a notificação para que a empresa oferecesse defesa escrita, no prazo de 

dez dias, conforme documento de fl.18, datado de 10/10/01. - Não há, portanto, que 

se falar em nulidade do auto de infração, por ocorrência de vício formal, pois foram 

devidamente preservadas as garantias constitucionais, sobretudo no que pertine ao 

direito da mais ampla defesa e do contraditório. - Cediço que o auto de infração, na 

condição de ato administrativo, ostenta, dentre outros atributos, a presunção juris 

tantum de legitimidade, qual apenas pode ser afastada mediante prova inequívoca em 

contrário, o que não ocorreu na hipótese dos autos. - Por outro turno, os fatos que 

ensejaram a lavratura do auto de infração encontram-se claramente descritos e 

enquadrados na capitulação legal aplicável à espécie, inclusive quanto à respectiva 

fundamentação legal para a imposição da multa. Apelação não provida. 

(TRF-5 - AMS: 85893 CE 0013375-71.2002.4.05.8100, Relator: Desembargador Federal 

Cesar Carvalho (Substituto), Data de Julgamento: 12/02/2009, Primeira Turma, Data 

de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 09/04/2009 - Página: 106 - Nº: 68 - Ano: 

2009) 

Logo, possível existência de vícios formais no Auto de Infração apenas leva a sua 

nulidade se causar prejuízo ao exercício do direito de defesa, o que não ocorreu na hipótese 

em exame, haja vista que o impugnante teve plena ciência dos fatos que deram origem à 

infração.  
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Portanto, afirmar que teve cerceado seu direito de defesa é ignorar a legislação, uma 

vez que o respectivo vício não compromete a natureza da infração, não havendo que se falar 

em nulidade do respectivo auto que foi lavrado observando todos os critérios e princípios 

legais. 

Restou claro, também, a existência de prejuízo ao recurso hídrico em questão. A Lei 

Federal nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece, no art. 70, o conceito de infração 

administrativa ambiental como toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, 

gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Nota-se, ainda, que é toda ação 

ou omissão que viole as regras jurídicas, não sendo necessária até mesmo a presença de dano 

ambiental para a sua configuração.  

Ademais, tratando-se de Direito Ambiental, em razão da peculiaridade do bem jurídico 

tutelado, aplicam-se os Princípios da Precaução e da Prevenção, sendo perfeitamente 

aceitável que o legislador considere ilícita conduta que, por si só, tenha potencialidade de 

causar riscos maiores e provavelmente irreversíveis à manutenção da qualidade ambiental, 

independentemente da efetiva ocorrência de dano.  

Nesse sentido explica Édis Milaré:  

A essência da infração ambiental não é o dano em si, mas sim o comportamento em 

desobediência a uma norma jurídica de tutela do ambiente. Se não há conduta 

contraria à legislação posta, não se pode falar em infração administrativa.  

O dano ambiental, isoladamente, não é gerador de responsabilidade administrativa; 

contrario sensu, o dano que enseja responsabilidade administrativa é aquele 

enquadrável como o resultado descrito em um tipo infracional ou o provocado por um 

comportamento omissivo ou comissivo violador de regras jurídicas. (grifo nosso) 

( MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

357) 

No Estado de Minas Gerais, é o Decreto nº 44.844/08 que tipifica e classifica infrações 

às normas de proteção ao meio ambiente e traz, nos seus Códigos, diversas ações que 

constituem infrações, muitas das quais não contém previsão de dano ambiental.  

Cumpre ressaltar, ainda, que a ocorrência de dano ambiental é, em muitos casos, 

situação agravante da infração, e não requisito essencial para a sua configuração.  

Dessa forma, qualquer ausência de degradação ambiental não exoneraria o infrator da 

consequente penalização, eis que a infração administrativa não exige necessariamente a 
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produção de dano efetivo ao bem jurídico, contentando-se com a inobservância das regras 

que tutelam os interesses veiculados pela Administração . ( NETO, Nicolao Dino; BELLO FILHO, 

Ney; e DINO, Flávio. Crimes e Infrações Administrativas Ambientais: Comentários. 3ª ed. Belo 

Horizonte: Editora Del Rey Ltda, 2011, p. 403)  

Assim, flagrados os fatos, o recorrente não logrou êxito em ilidir o ato que lhe foi 

imputado. 

 Diante do exposto, verifica-se que o auto de infração, bem como a decisão 
administrativa recorrida, não possui vícios que possam ocasionar a sua nulidade, nesse 
sentido, opina-se pela manutenção do auto de infração e da decisão administrativa de fls. 40. 
Mantendo se em todos os seus termos a penalidade de multa simples aplicada.  

 
  É o parecer. S.M.J. 
 
 
III - Conclusão:  
 
  Diante do exposto, com base nos fundamentos do presente parecer, opinamos pela 
manutenção da decisão recorrida, mantendo-se a penalidade de multa simples aplicada no 
valor de R$ 8.308,97 (oito mil trezentos e oito reais e noventa e sete centavos), em todos os 
seus termos.  
  
  Remeta-se o presente processo administrativo à autoridade competente a fim de que 
aprecie o presente parecer.  

 
 Após decisão administrativa definitiva dessa URC, o autuado deverá ser notificado 

para recolher o valor da multa no prazo de 20 (vinte) dias, conforme estabelece o artigo 48 
§ 1º do Decreto Estadual nº 44.844/08, sob pena de inscrição em dívida ativa. 

 
 

 Varginha, 12 de dezembro de 2018. 
 
 

  


