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RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.051 - RJ (2012/0070152-3)
  

RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
RECORRENTE : IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S A 
ADVOGADO : JULIANA PENHA BASSO E OUTRO(S)
RECORRIDO : MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM 
ADVOGADO : ZULMIRA TOSTES E OUTRO(S)

VOTO-VENCIDO
(MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO) 

1.   Senhor Ministro BENEDITO GONÇALVES, na sessão passada 

proferi voto divergindo de V. Exa. Vou simplesmente lê-lo, é bem curtinho, se V. Exa. me 

permitir. Naquela ocasião, disse eu: Senhor Ministro BENEDITO GONÇALVES, eu fiz 

um destaque para fazer uma breve consideração sobre a distinção, que me parece 

necessária, entre a responsabilidade por dano ambiental e a responsabilidade por 

infração à legislação correspondente.

2.   Dizia eu, naquela oportunidade, e agora repito: concordo 

inteiramente com V.Exa. com que a ocorrência ou a causação de um dano põe em 

movimento a obrigação de indenizar; sem dúvida alguma. Mas, pelo que percebi, tanto 

da leitura de algumas peças do processo - embora eu não tenha feito uma leitura 

percuciente, extensiva, como a que V.Exa. fez como Relator, inclusive porque não tenho 

a sua inspiração maior, a imposição dessa exigência aqui cogitada não é a título de 

dano, senão a título de infração. Concordo que o dano é objetivo, não há dúvida alguma, 

mas a infração também o é? Perguntava eu naquela oportunidade e respondia: 

Observo, Senhor Ministro BENEDITO GONÇALVES - vou fazer essa observação 

sabendo que estou repetindo uma ideia que V.Exa. domina como poucos -, que a 

responsabilidade por infração tributária, por exemplo, não se transmite ao sucessor, não 

é isso? Porque a responsabilidade pela infração que dá ensejo à multa é sempre 

subjetiva, como alíás, a eminente Ministra REGINA HELENA COSTA expôs com a 

clareza e o brilhantismo de sempre.

3.   No caso presente, pelo que me parece - se eu estiver errado, V. 
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Exa. me corrija, por favor -, não se trata até agora, pelo menos, de reparação de dano, 

mas de imposição de multa, que é coisa diversa.

4.   Quanto a reparar o dano, não há dúvida, é uma equação objetiva: 

causou o dano, paga, com ou sem culpa, por ser objetiva a sua responsabilidade em 

caso como este.

5.   Já com relação à infração, alimento a ideia de que é algo 

diferente. Só é punível quem comete a infração. No caso, é verdade que não se trata de 

dano, mas sim de infração. A IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, neste caso, 

não teria cometido a infração. A infração teria sido cometida pelo transportador, a 

infração de derramar o óleo no mar - o que é sempre algo altamente lamentável, 

principalmente nessa região do Rio de Janeiro, Campos dos Goitacazes, onde viveu o 

notável escritor JOSÉ CÂNDIDO DE CARVALHO, que produziu a famosa ficcão O 

Coronel e o Lobisomem  - Coronel Ponciano de Azeredo Furtado .

6.   Não estamos tratando, no presente caso, de dano, estamos 

tratando de infração, e, no sistema brasileiro, a infração depende sempre da conduta do 

agente, não é apenas a ocorrência do dano que acarreta responsabilidade por infração, 

mas a responsabilidade por dano é objetiva.

7.   Peço vênia a V. Exa, e à douta maioria que já se formou para 

acompanhar o voto da eminente Ministra REGINA HELENA COSTA, inclusive com a 

ressalva feita por S. Exa. quanto à desnecessidade ou a inexigibilidade de observar-se 

essa gradação da imposição de penalidades. Pode-se ir diretamente para a mais grave, 

quando a sanção compatível com a gravidade exige aquele tipo de reação.

8.   É assim que voto.
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