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RESUMO 

 

O objetivo do presente Trabalho de Conclusão de Curso é realizar uma análise mais 
detida acerca da responsabilidade civil, contextualizando de que forma as pessoas 
eram responsabilizadas nos primórdios da sociedade, até os dias hodiernos. Vale 
destacar que a responsabilidade e apreço está atrelada ao fato de que se alguém 
ocasionar dano a outrem, deverá proceder à reparação, salvo em hipóteses 
estritamente previstas na lei. Mas, para tanto, deve haver o nexo de causalidade 
entre a conduta agressora, com o dano experimentado pela vítima. Enaltece-se que 
será objeto de análise, ainda que breve, a questão das pessoas com deficiência, 
além dos acidentes automobilísticos, visto que cotidianamente é possível se deparar 
com noticiários que reportam essa mazela que muitas vezes pode acarretar não 
apenas danos materiais, mas morais e estéticos, podendo, inclusive, o agressor ser 
condenado ao pagamento de pensão, quando se vislumbrar a morte da vítima. 
 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil; Dano; Nexo de Causalidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

O instituto da responsabilidade civil é, sem dúvidas, um tema dentro da 

esfera do Direito que enseja fascínio aos estudiosos, visto que é um fenômeno que 

tem o condão de proceder de maneira a penalizar àqueles que ocasionarem mal a 

outrem, tanto no âmbito psíquico, quanto no âmbito material. 

Portanto, um estudo mais aprofundado acerca da matéria é de grande 

relevância para o Operador do Direito, visto que a responsabilidade civil traz em seu 

arcabouço diversos desdobramentos, como, por exemplo, os pressupostos que 

configuram a responsabilidade do infrator, os danos, que, hodiernamente, podem ser 

configurados em razão da conduta lesiva, como o dano moral, o dano estético, o 

dano ao corpo e o dano moral, além da indenização. 

Para que reste configurada a responsabilidade civil, imperioso vislumbrar a 

incidência de seus pressupostos. 

Inicialmente, tem-se a conduta do agente, que pode se dar de maneira 

comissiva, isto é, deriva de uma ação, ou omissiva, quando o agente se abstêm de 

proceder de forma que não ocasionaria o evento danoso. Intrinsecamente vinculada 

à conduta do agente, tem-se a culpa, que se configura quando o agente não quer 

cometer o resultado, mas age de certa forma desidiosa, sem tomar as devidas 

cautelas, podendo ser na modalidade imprudência, imperícia ou negligência. Há, 

ainda, o dolo, que é a vontade deliberada de ocasionar o resultado. 

Paralelamente a isso, tem-se ainda o nexo de causalidade, assegurando a 

responsabilidade civil do agente quando houver uma ligação entre a sua conduta, 

com o dano suportado pela vítima. Já o dano pode ser entendido como sendo o 

prejuízo experimentado pelo sujeito passivo, podendo ser de índole moral, estética, 

material e ao corpo. 

Nesse seara, a confecção do presente Trabalho de Conclusão de Curso se 

mostra importante, visto que tecerá um panorama da responsabilidade civil desde os 

primórdios da sociedade, passando pelos seus pressupostos, findando na questão 

da indenização em face dos tribunais.  

No decorrer do presente estudo também serão tecidas algumas nuances 

acerca das pessoas portadoras de deficiência, bem como dos acidentes 

automobilísticos. 
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CAPÍTULO 1 - CONCEITO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

A responsabilidade civil, na acepção de Maria Helena Diniz1, provém do 

verbo latino respondere, que, basicamente, diz respeito ao fato de alguém ser 

garantidor de alguma coisa. Contêm, portanto, a raiz latina spondeo, que se 

vinculava, no direito romano, ao devedor nos contratos tidos como verbais. Nesse 

contexto, tem-se que a responsabilidade civil obriga a reparação de dano moral ou 

patrimonial ocasionados a terceiros, podendo ser por ato próprio, de pessoa por 

quem está obrigado a responder, ou, ainda, de animal que esteja sob sua.  

Kuhn dispõe que "A palavra provém do latim, se originando do verbo 

respondere, que, em sentido próprio significa corresponder a um compromisso 

solenemente feito [...]; na linguagem. comum, responder [...]".2 

Aquele que descumpriu um dever tido como jurídico, ocasionando dano 

material ou moral, deve ser responsabilizado civilmente, reparando os danos. A 

aludida responsabilidade pode ser indireta, nos casos em que o agente responder 

por determinados atos que não tenha sido por ele praticado, mas sim por terceiros, 

sendo, nestes casos denominados como culpa in vigilando ou in eligendo. Pode-se 

mencionar como requisitos para que reste configurada a responsabilidade a 

existência de prejuízo e o nexo de causalidade. Indubitavelmente, em algumas 

hipóteses se mostra necessária a culpa, ao passo que, em outros, subsiste o 

prevalecimento da teoria do risco criado. Nestas ocasiões, o direito da vítima se 

subsume na reparação.  

Nesse diapasão, pondera-se que a responsabilidade civil diz respeito ao 

dever de reparar o dano ocasionado, de modo que a vítima possa ser ressarcida de 

seus danos. Portanto, tem-se que a responsabilidade civil perfaz um rol de medidas 

que compele determinada pessoa a reparar dano ocasionado a terceiro, por ato 

próprio ou de terceiro 

Veja-se que há manifesto interesse em equilibrar as relações, na medida em 

que os direitos violados ensejam, obrigatoriamente, a responsabilidade civil. Assim, 

aquele que procedeu de maneira a violar determinado regramento, será obrigado a 

                                                           
1
 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 34. 

2
 KUHN, Maria Leonor de Souza. Responsabilidade Civil: A Natureza Jurídica da Relação Médico-

Paciente. São Paulo: Manole, 2002, p. 8. 
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responder pelos danos decorrentes de sua conduta, sendo necessária a 

restauração, no máximo que for possível, ao statu quo ante.3 

Nesse diapasão, de acordo com Gagliano e Pamplona Filho: 

 

[...] conclui-se que a noção jurídica de responsabilidade pressupõe a 
atividade danosa de alguém que, atuando a priori ilicitamente, viola uma 
norma jurídica preexistente (legal ou contratual), subordinando-se, dessa 
forma, às consequências do seu ato (obrigação de reparar).

4
  

 

Piva interpreta que: 

 

Responsabilidade civil é a teoria que tem por objeto o estudo do 
fundamento e do alcance da obrigação de indenizar, representada por uma 
reparação pecuniária. Em outras palavras, responsabilidade civil é a 
obrigação imposta a quem deixa de cumprir uma obrigação.

5
 

 

Nesse contexto, pode-se concluir que de acordo com Gagliano e Pamplona 

Filho6, decorre a responsabilidade civil de determinada agressão em face de um 

bem particular, de modo que aquele que deu causa ao dano seja compelido a 

compensar monetariamente a vítima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 GONCALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. 10 ed.: São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 41. 
4
 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: 

Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 54. 
5
 PIVA, Rui Carvalho. Direito Civil: Parte Geral, Obrigações, Contratos, Atos Unilaterais, 

Responsabilidade Civil, Direito das Coisas. São Paulo: Manole, 2012, p. 179.  
6
 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. cit., p. 54. 
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CAPÍTULO 2 - EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Hodiernamente, a responsabilidade civil encontra respaldo em três pilares 

distintos, quais sejam: o dano, a culpa, bem como o nexo de causalidade. Todavia, 

notadamente nos primórdios da sociedade, não era assim, eis que a 

responsabilidade civil, na época, não se respaldava na ideia de culpa, vigendo o 

instituto da vingança privada, conforme Gonçalves.7 

As primeiras formas organizadas de sociedade, qual seja, também, as pré-

romanas, baseia-se na vingança, reação pessoal contra o mal sofrido. No Direito 

Romano, a reação a um dano, era imediatamente resolvida rudimentarmente, trata-

se da Pena de Talião, da Lei das XII Tabuas. Foi ocorrendo uma lenta evolução 

teórica com as decisões dos juízes e dos pretores romanos, pronunciamentos dos 

jurisconsultos e constituições imperiais. A composição entre a vítima e o ofensor 

surge como novidade evitando-se, assim a aplicação da pena de Talião. Sabe-se 

que na Lei de Talião, se impunha ao autor de um dano a um membro do corpo, sofra 

a mesma lesão, neste aspecto, a vítima poderia receber, a seu critério uma 

importância em dinheiro ou bens.  

Acerca da vingança privada, Gagliano e Pamplona Filho trazem valiosos 

ensinamentos a respeito do tema, dispondo que a mesma foi inserida nas 

civilizações romanas, encontrando-se latente na Pena de Talião, senão vejamos: 

 

É dessa visão do delito que parte o próprio Direito Romano, que toma tal 
manifestação natural e espontânea como premissa para, regulando-a, 
intervir na sociedade para permiti-la ou excluí-la quando sem justificativa. 
Trata-se da Pena de Talião, da qual se encontram traços na Lei das XII 
Tábuas.

8
 

 

De acordo com o entendimento de Venosa9, a Lei de Talião era, sem 

dúvidas, uma forma de reparar o dano ocasionado a outrem, mediante a utilização 

da violência. Veja-se que caso o ordenamento jurídico não passasse a criar uma 

normatização com o fito a impor limites a tal conduta, tal seria ainda hoje. 

                                                           
7
 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 44. 

8
 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. cit., p. 55. 

9
 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 

18. 
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A edição da Lex Aquilia, institui um marco na evolução histórica da 

responsabilidade civil.. O Estado assume, e só ele a função de punir, surde, então, a 

ação de indenização. A responsabilidade civil vem sendo aperfeiçoada e vem 

evoluindo para que atinja seus objetivos de justiça e equidade. A evolução, nas 

manifestações jurídicas e da própria sociedade deve atingir, em especial, aqueles 

grupos de indivíduos a que chamamos de vitimas. O dano causado por um ato 

irresponsável terá que ser reparado ou satisfeito em toda sua plenitude. Não se trata 

de castigar ou buscar vingança, mais sim de se buscar uma proporcionalidade entre 

dano e suas conseqüências. 

Assim, nota-se que, paulatinamente, a vingança privada foi perdendo força, 

cabendo ao Estado proporcionar mecanismos que visassem reparar os danos 

suportados pela vítima, mediante ação indenizatória. Tal se deu, conforme já 

mencionado, com a Lei Aquília, consoante esboça Gonçalves: 

 

O Estado assumiu, assim, ele só, a função de punir. Quando a ação 
repressiva passou para o Estado, surgiu a ação de indenização. A 
responsabilidade civil tomou lugar ao lado da responsabilidade penal. 
É na Lei Aquília que se esboça, afinal, um princípio geral regulador da 
reparação do dano. Embora se reconheça que não continha ainda "uma 
regra de conjunto, nos moldes do direito moderno", era, sem nenhuma 
dúvida, o germe da jurisprudência clássica com relação à injúria, e "fonte 
direta da moderna concepção da culpa aquiliana, que tomou da Lei Aquília 
o seu nome característico.

10
 

 

Todavia, em que pese a Lei Aquília ter perfazido um grande instituto para a 

efetivação da responsabilidade civil, eis que trouxe em seu arcabouço a ideia de 

culpa, tal não se mostrava um elemento apto a suprir de maneira integral as 

necessidades da vida da comunidade, na medida em que inúmeros danos não eram 

devidamente reparados, ante a impossibilidade de demonstrar o elemento anímico, 

segundo Gagliano e Pamplona Filho.11 

 Já a ideia da culpa passou a se tornar mais latente no período clássico, eis 

que, de acordo com os jurisconsultos, havia isenção de responsabilidade nos casos 

em que ação procedesse maneira sine culpa, sendo que, a partir daí, a culpa passou 

a figurar como um dos elementos básicos, conforme Kuhn.12 

Todavia, é importante destacar que "Foi no monumental Direito Romano que 

                                                           
10

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 44. 
11

 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. cit., p. 55. 
12

 KUHN, Maria Leonor de Souza. Op. cit., p. 18. 
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surgiu e se embasou juridicamente o princípio geral de vedação de prática de dano a 

outrem - o neminem laedere, concepção atribuída ao jurista Ulpiano",13 conforme 

Fernandes. 

Impende destacar, ainda, que a responsabilidade objetiva, ora vigente no 

ordenamento jurídico brasileiro, na acepção de Gonçalves14, respaldou-se no 

princípio da equidade, advindo do Direito Romano. Basicamente, diz respeito ao fato 

de que aqueles que auferirem lucros de determinado atividade, deverá, 

obrigatoriamente, arcar com os riscos. 

 

2.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA DEFICIÊNCIA 

 

É importante salientar que os movimentos quanto ao pleito dos direitos das 

pessoas com deficiência passaram a se tornar mais latentes em meados da década 

de 70, eis que, neste momento, diversas pessoas da sociedade passaram a se 

mobilizar, com vistas à efetivação de direitos daqueles que, de certa forma, 

possuíam alguma debilidade. Na época, girava em torno de vinte e cinco milhões de 

pessoas, conforme Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência.15 

Referido movimento se mostrou importante para a comunidade, visto que até 

então pessoas portadoras de deficiência eram jogadas a mercê da sociedade, desde 

os primórdios da sociedade, visto que, exemplificativamente, para o povo hebreu, a 

deficiência era considerada uma impureza e, sendo assim, pessoas dotadas de 

deformidades sequer poderiam oferecer óstias a Deus, conforme Damasceno.16 

Em 1978, foi efetuada uma Emenda à Constituição,17 que visava garantir a 

melhoria da situação econômica e social dos deficientes e, posteriormente, 

notadamente em 1982, foi realizada a Ação Mundial para Pessoas com Deficiências, 

                                                           
13

 FERNANDES, Alexandre Cortez. Direito Civil: Responsabilidade Civil. Rio Grande do Sul: Educs, 
2013, p. 43. 
14

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 45. 
15

 SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. História do 
Movimento Político das Pessoas com Deficiência. Disponível em: 
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/publicacoes/historia-do-movimento-politico-das-
pessoas-com-deficiencia-no-brasil>. Acesso em: 28 abr. 2017. 
16

 DAMASCENO, Luiz Rogério da Silva. Direitos humanos e proteção dos direitos das pessoas 
com deficiência. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/32710/direitos-humanos-e-protecao-dos-
direitos-das-pessoas-com-deficiencia>. Acesso em: 28 abr. 2017. 
17

 AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, nos termos do artigo 49 
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional: Artigo único - É 
assegurado aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica especialmente mediante: 
I - educação especial e gratuita; II - assistência, reabilitação e reinserção na vida econômica e social 
do país; III - proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão ao trabalho ou ao serviço 
público e a salários; IV - possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos. 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/publicacoes/historia-do-movimento-politico-das-pessoas-com-deficiencia-no-brasil
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/publicacoes/historia-do-movimento-politico-das-pessoas-com-deficiencia-no-brasil
https://jus.com.br/artigos/32710/direitos-humanos-e-protecao-dos-direitos-das-pessoas-com-deficiencia
https://jus.com.br/artigos/32710/direitos-humanos-e-protecao-dos-direitos-das-pessoas-com-deficiencia
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cuja autoria emanou da Assembleia Geral das Nações Unidas, com o escopo de 

proporcionar medidas para reabilitar os deficientes, de modo que a sua participação 

no contexto social se desse de maneira igualitária, conforme Portal Educação.18 

De acordo com o Portal Educação,19 na Carta Republicana de 1988 os 

direitos dos portadores de deficiência foram assegurados em diversos dispositivos, 

como, por exemplo, a colocação no mercado de trabalho, além da prestação de 

serviços pela Assistência Social. 

Ato contínuo, houve a promulgação da Lei 7.853, de 1989,20 com o objetivo 

                                                           
18

 PORTAL EDUCAÇÃO. História da conquista dos direitos da pessoa com deficiência no 
Brasil. Disponível em: <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/psicologia/historico-da-
conquista-dos-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-no-brasil/47726>. Acesso em: 28 abr. 2017. 
19

 Idem. 
20 Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o 

pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao 
lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da 
Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 
Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da 
administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos 
assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de 
outras, as seguintes medidas: I - na área da educação: a) a inclusão, no sistema educacional, da 
Educação Especial como modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as 
de 1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, etapas e 
exigências de diplomação próprios; b) a inserção, no referido sistema educacional, das escolas 
especiais, privadas e públicas; c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em 
estabelecimento público de ensino; d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial 
a nível pré-escolar, em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam internados, por prazo 
igual ou superior a 1 (um) ano, educandos portadores de deficiência; e) o acesso de alunos 
portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material 
escolar, merenda escolar e bolsas de estudo; f) a matrícula compulsória em cursos regulares de 
estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se 
integrarem no sistema regular de ensino; II - na área da saúde: a) a promoção de ações preventivas, 
como as referentes ao planejamento familiar, ao aconselhamento genético, ao acompanhamento da 
gravidez, do parto e do puerpério, à nutrição da mulher e da criança, à identificação e ao controle da 
gestante e do feto de alto risco, à imunização, às doenças do metabolismo e seu diagnóstico e ao 
encaminhamento precoce de outras doenças causadoras de deficiência; b) o desenvolvimento de 
programas especiais de prevenção de acidente do trabalho e de trânsito, e de tratamento adequado a 
suas vítimas; c) a criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação; d) a 
garantia de acesso das pessoas portadoras de deficiência aos estabelecimentos de saúde públicos e 
privados, e de seu adequado tratamento neles, sob normas técnicas e padrões de conduta 
apropriados; e) a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado; f) o 
desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas portadoras de deficiência, 
desenvolvidos com a participação da sociedade e que lhes ensejem a integração social; III - na área 
da formação profissional e do trabalho: a) o apoio governamental à formação profissional, e a 
garantia de acesso aos serviços concernentes, inclusive aos cursos regulares voltados à formação 
profissional; b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção de empregos, 
inclusive de tempo parcial, destinados às pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso 
aos empregos comuns; c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores 
públicos e privado, de pessoas portadoras de deficiência; d) a adoção de legislação específica que 
discipline a reserva de mercado de trabalho, em favor das pessoas portadoras de deficiência, nas 
entidades da Administração Pública e do setor privado, e que regulamente a organização de oficinas 
e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a situação, nelas, das pessoas portadoras de 
deficiência; IV - na área de recursos humanos: a) a formação de professores de nível médio para a 
Educação Especial, de técnicos de nível médio especializados na habilitação e reabilitação, e de 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/psicologia/historico-da-conquista-dos-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-no-brasil/47726
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/psicologia/historico-da-conquista-dos-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-no-brasil/47726
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de proceder de maneira a apoiar as pessoas que portam determinado tipo de 

deficiência, de modo que as mesmas passem a ser tratadas de maneira igualitária 

na área da educação, saúde, formação profissional, recursos humanos e 

edificações. 

Com o advento da Lei 10.436, de 2002,21 passou a ser regulamentado a 

Língua de Sinais. 

Em 2006, foi promulgado o Decreto n.º 5.904, com vistas a regulamentar a 

Lei n.º 11.126, de 2005, também denominado como "Decreto Cão Guia", que, 

basicamente, tutela o direito dos deficientes visuais entrarem em estabelecimentos 

coletivos junto com seus cães, exceto nos locais que envolvam a área da saúde, 

bem como necessite de esterilização individual, conforme artigo 1.º,22 da referida Lei. 

Conforme se extrai da Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, "Em 2009, a OEA reconheceu que poucos são os países capazes de 

superar a ação meramente reabilitatória e assistencialista - considerando ainda que 

                                                                                                                                                                                     
instrutores para formação profissional; b) a formação e qualificação de recursos humanos que, nas 
diversas áreas de conhecimento, inclusive de nível superior, atendam à demanda e às necessidades 
reais das pessoas portadoras de deficiências; c) o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento 
tecnológico em todas as áreas do conhecimento relacionadas com a pessoa portadora de deficiência; 
V - na área das edificações: a) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a 
funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas 
portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de 
transporte.  
21

 Art. 1
o
 É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - 

Libras e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único. Entende-se como Língua 
Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de 
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de 
transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. 
22

 Art. 1
o
 A pessoa com deficiência visual usuária de cão-guia tem o direito de ingressar e permanecer 

com o animal em todos os locais públicos ou privados de uso coletivo. § 1
o
 O ingresso e a 

permanência de cão em fase de socialização ou treinamento nos locais previstos no caput somente 
poderá ocorrer quando em companhia de seu treinador, instrutor ou acompanhantes habilitados. § 2

o
 

É vedada a exigência do uso de focinheira nos animais de que trata este Decreto, como condição 
para o ingresso e permanência nos locais descritos no caput. § 3

o
 Fica proibido o ingresso de cão-

guia em estabelecimentos de saúde nos setores de isolamento, quimioterapia, transplante, 
assistência a queimados, centro cirúrgico, central de material e esterilização, unidade de tratamento 
intensivo e semi-intensivo, em áreas de preparo de medicamentos, farmácia hospitalar, em áreas de 
manipulação, processamento, preparação e armazenamento de alimentos e em casos especiais ou 
determinados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar dos serviços de saúde. § 4

o
 O 

ingresso de cão-guia é proibido, ainda, nos locais em que seja obrigatória a esterilização individual. 
§ 5

o
 No transporte público, a pessoa com deficiência visual acompanhada de cão-guia ocupará, 

preferencialmente, o assento mais amplo, com maior espaço livre à sua volta ou próximo de uma 
passagem, de acordo com o meio de transporte. § 6

o
 A pessoa com deficiência visual e a família 

hospedeira ou de acolhimento poderão manter em sua residência os animais de que trata este 
Decreto, não se aplicando a estes quaisquer restrições previstas em convenção, regimento interno ou 
regulamento condominiais. § 7

o
 É vedada a cobrança de valores, tarifas ou acréscimos vinculados, 

direta ou indiretamente, ao ingresso ou à presença de cão-guia nos locais previstos no caput, 
sujeitando-se o infrator às sanções de que trata o art. 6

o
. 
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alguns não apresentam nenhuma política pública voltada para esse grupo".23 

Levando-se em consideração que o Brasil se encontrava entre aqueles que 

careciam de um instrumento mais robusto para a defesa das pessoas com 

deficiência, foi instigado a proporcionar medidas judiciais, bem como políticas 

públicas, dentre diversas outras nuances, em prol a defesa dos deficientes públicos. 

Atualmente, o Brasil pode ser considerado um modelo de país que luta na 

defesa dos deficientes, tendo sido aprovado em 2008 a Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, da Organização das Nações Unidas. Ocorreram 

alguns investimentos na educação inclusiva, além de diversas legislações que 

tratam sobre o tema, como, por exemplo, o Decreto do Cão Guia. Veja-se o que diz 

a Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência: 

 

Os investimentos em educação inclusiva foram multiplicados em 5 vezes, 
elevando de R$ 60 milhões para mais de R$ 300 milhões, entre 2002 e 2010, 
as ações de reabilitação receberam recursos da ordem de R$ 2,5 bilhões nos 
últimos oito anos e o Projeto Minha Casa, Minha Vida construirá 2 milhões de 
unidades respeitando o desenho universal da acessibilidade. É importante 
destacar ainda avanços nos marcos institucional e regulatório como o Decreto 
da Acessibilidade, a Lei de Libras, o Decreto do Cão Guia e a elevação da 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
(Corde) ao status de Secretaria Nacional, 20 anos depois de sua criação em 
1989. 
O Brasil é hoje uma referência mundial na reparação de vitimas da 
hanseníase que foram segregadas do convívio social no passado. E aprovou 
em 2008 a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, pela primeira vez com força de preceito constitucional, fato que 
balizará toda a discussão em torno de um possível estatuto dos direitos da 
pessoa com deficiência.

24
  

 

Após, foi promulgada a Lei 13.146, de 2015,25 instituindo o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, trazendo à baila questões atinentes à igualdade e a não 

                                                           
23

 SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. História do 
Movimento Político das Pessoas com Deficiência. Disponível em: 
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/publicacoes/historia-do-movimento-politico-das-
pessoas-com-deficiencia-no-brasil>. Acesso em: 28 abr. 2017. 
24

 SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. História do 
Movimento Político das Pessoas com Deficiência. Disponível em: 
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/publicacoes/historia-do-movimento-politico-das-
pessoas-com-deficiencia-no-brasil>. Acesso em: 28 abr. 2017. 
25

 Art. 1
o
 É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 
direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania. Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 
Legislativo n

o
 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3

o
 do 

art. 5
o
 da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico 

externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto n
o
 6.949, de 25 de agosto de 

2009, data de início de sua vigência no plano interno.  

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/publicacoes/historia-do-movimento-politico-das-pessoas-com-deficiencia-no-brasil
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/publicacoes/historia-do-movimento-politico-das-pessoas-com-deficiencia-no-brasil
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/publicacoes/historia-do-movimento-politico-das-pessoas-com-deficiencia-no-brasil
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/publicacoes/historia-do-movimento-politico-das-pessoas-com-deficiencia-no-brasil
../../../Constituicao/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm
../../../Constituicao/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm
../../../Constituicao/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm
../../../Constituicao/Constituicao.htm
../../../Constituicao/Constituicao.htm
../../../_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
../../../_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
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discriminação, ao atendimento prioritário, direitos fundamentais, habilitação e 

reabilitação profissional, dentre diversos outros direitos ali elencados. 
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CAPÍTULO 3 - O DIREITO BRASILEIRO 

 

No que tange a inserção do dano moral no Direito Brasileiro, oportuno dizer 

que na égide do Brasil Colônia, não havia qualquer regramento acerca do 

ressarcimento, na medida em que incorporou no âmbito nacional apenas com o 

advento do Código Civil de 1916, de acordo com Gagliano e Pamplona Filho.26 

No Código Civil de 1916 observa-se, ainda, a teoria subjetiva, que, 

basicamente, diz respeito ao fato de se exigir a prova de culpa ou dolo daquele que 

ocasionar o dano, para que o mesmo reste compelido a repará-lo. Atualmente, 

ganhou espaço a teoria do risco, que, acrescenta em vários casos a teoria da culpa. 

A responsabilidade objetiva promove a equidade, pois aquele que lucra 

economicamente com o negocio deve responder pelo risco. A realidade configura 

uma imposição de caracterização de culpa, no entanto, e insuficiente, pois existem 

casos em que há necessidade de indenizar, independente da culpa. O Código Civil 

de 2002 traz em seu arcabouço o princípio da responsabilidade com fundamento na 

culpa.27 

Avança neste sentido, inserindo a teoria do exercício de atividade perigosa e 

o fundamento da responsabilidade independentemente de culpa nos casos 

específicos em lei. Aquele que cria riscos deve ser responsabilizado por eventuais 

danos a usuários ou consumidores. É a preocupação de estabelecer julgamento nos 

casos daquele que assume os riscos, estabelecendo formulas de cobertura do risco. 

As legislações mais modernas passaram a amparar a reparação do dano 

decorrente, de maneira exclusiva, pelo fato ou em virtude do risco criado, sem o 

afastamento total da teoria tradicional da culpa. 

 

3.1 A CULPA SUBJETIVA (ARTIGO 186, DO CÓDIGO CIVIL) 

 

Inegavelmente, a questão da subjetividade está inserida na ideia de que há 

necessidade de aferir a culpa do indivíduo, estando inserta no artigo 186, do Código 

                                                           
26

 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. cit., p. 121. 
27

 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.                       
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar dano, independente de culpa, nos casos específicos 
em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 
natureza, risco para direitos de outrem. 
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Civil.28 

Segundo Pamplona e Gagliano Filho, a imprescindibilidade da culpa no 

âmbito da responsabilidade civil foi um grande marco histórico, visto que elidiu o 

objetivismo absoluto, passando-se a analisar aspectos subjetivos, isto é, aspectos 

psicológicos do agente, que se deu, basicamente, mediante o advento da Lex 

Aquilia, no âmago do Direito Romano. 

 

A exigência da culpa como pressuposto da responsabilidade civil 
representou, inegavelmente, um grande avanço na história da civilização, 
na medida em que se abandonou o objetivismo típico das sociedades 
antigas, onde a resposta ao mal causado era difusa, passando-se a se 
exigir um elemento subjetivo que pudesse viabilizar a imputação psicológica 
do dano ao seu agente.  
A despeito da falta de consenso, muitos doutrinadores apontam que foi por 
meio da Lex Aquilia que o conceito de culpa incorporou-se definitivamente à 
responsabilidade extracontratual (ou aquiliana) do Direito Romano.

29
  

 

Segundo Cavalieri Filho, "A ideia de culpa está visceralmente ligada à 

responsabilidade, por isso que, de regra, ninguém pode merecer censura ou juízo de 

reprovação sem que tenha faltado com o dever de cautela em seu agir".30 Assim, via 

de regra, a culpa perfaz um dos pressupostos da responsabilidade civil, consoante 

delimita a teoria clássica. 

Conforme menciona Venosa,31 o que será avaliado no campo da 

responsabilidade civil, geralmente, será a conduta do agente, que diz respeito a um 

apanhado de atos, cuja análise do caso concreto irá apontar a imprescindibilidade 

ou não de indenizar. 

Gonçalves aduz que: 

 

Em face da teoria clássica, a culpa era fundamento da responsabilidade. 
Esta teoria, também chamada de teoria da culpa, ou ―subjetiva‖, pressupõe 
a culpa como fundamento da responsabilidade civil. Em não havendo culpa, 
não há responsabilidade.  
Diz-se, pois, ser ―subjetiva‖ a responsabilidade quando se esteia na ideia de 
culpa. A prova da culpa do agente passa a ser pressuposto necessário do 
dano indenizável. Dentro desta concepção, a responsabilidade do causador 
do dano somente se configura se agiu com dolo ou culpa.

32
  

 

                                                           
28

 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.                       
29

 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. cit., p. 198. 
30

 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., p. 17. 
31

 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit., p. 5. 
32

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 54. 
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Passando para a análise jurisprudencial, pode-se citar o julgado do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, que aplicou a responsabilidade subjetiva no delito de 

trânsito e, levando-se em consideração que o autor não juntou elementos 

probatórios aptos a comprovar a veracidade de suas informações, o pleito acerca da 

indenização foi julgado improcedente, conforme Apelação Cível 

00093806120098260445. 

 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA 
SUBJETIVA. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E BICICLETA. CAUSA DE 
PEDIR FUNDAMENTADA NA CULPA SUBJETIVA. RESPONSABILIDADE 
AQUILIANA. APLICAÇÃO DO ART. 186 DO CC. AUSÊNCIA DE PROVA. 
ÔNUS DO AUTOR. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. 
Não demonstrada a culpa do réu em qualquer das suas modalidades para a 
ocorrência do evento danoso, ônus atribuído às autoras por força do art. 
333, inc. I, do CPC, indevida qualquer indenização. Recurso desprovido.

33
 

 

No mesmo sentido foi à decisão prolatada nos autos de Apelação Cível 

00814634120128260002: 

 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ULTRA PETITA 
CONFIGURADO. HIPÓTESE EM QUE O EXCEDENTE DEVE SER 
AFASTADO, CASO MANTIDA A SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
CULPA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO. 
DESCABIMENTO. 
Não demonstrada a culpa do condutor do caminhão da transportadora-ré 
em qualquer das suas modalidades para a ocorrência do evento danoso, 
indevida qualquer indenização com base nos artigos 186, 927, 932, inc. III, 
do Código Civil. Improcedência do pedido inicial, prejudicada a denunciação 
da lide. Recursos providos.

34
 

 

Denota-se do referido julgado que a parte não demonstrou a culpa subjetiva, 

qualquer que fosse a sua modalidade, o que acabou impossibilitando o deferimento 

do montante indenizatório. 

 

3.2 A TEORIA DO RISCO 

 

Fazendo-se uma breve análise no arcabouço histórico, verifica-se que o 

Direito Francês passou a tecer severas críticas acerca da ideia da culpa, passando a 

                                                           
33

 JUSBRASIL. Apelação Cível 00093806120098260445. Disponível em: <https://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/208525199/apelacao-apl-93806120098260445-sp-0009380-
6120098260445>. Acesso em: 12 mai. 2017. 
34

 JUSBRASIL. Apelação Cível 00814634120128260002. Disponível em: <https://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/253569899/apelacao-apl-814634120128260002-sp-0081463-
4120128260002>. Acesso em: 12 mai. 2017. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10718759/artigo-186-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c�digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704289/artigo-333-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704253/inciso-i-do-artigo-333-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c�digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10718759/artigo-186-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677854/artigo-927-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677562/artigo-932-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677442/inciso-iii-do-artigo-932-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c�digo-civil-lei-10406-02
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/208525199/apelacao-apl-93806120098260445-sp-0009380-6120098260445
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/208525199/apelacao-apl-93806120098260445-sp-0009380-6120098260445
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/208525199/apelacao-apl-93806120098260445-sp-0009380-6120098260445
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/253569899/apelacao-apl-814634120128260002-sp-0081463-4120128260002
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/253569899/apelacao-apl-814634120128260002-sp-0081463-4120128260002
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/253569899/apelacao-apl-814634120128260002-sp-0081463-4120128260002
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fomentar a teoria do risco, que, basicamente, iria se respaldar na responsabilidade 

objetiva, de modo que aquele que desempenhasse determinada atividade perigosa, 

pudesse arcar com os seus prejuízos, conforme delimitam Gagliano e Pamplona 

Filho. 

 

E o mais interessante de tudo é que foi no próprio Direito francês que 
surgiram as primeiras vozes de crítica à concepção tradicional apegada à 
ideia de culpa.  
O movimento iniciado pelas doutrinas de JOSSERAND e SALEILLES 
passaria a dirigir duras críticas à concepção restritiva da culpa que, dada a 
sua imprecisão, não poderia resolver os complexos problemas referentes à 
responsabilidade civil. 
A partir daí surgiria a teoria do risco, fundamento da responsabilidade 
objetiva, que admitiria a possibilidade de responsabilização do sujeito que 
empreendesse atividade perigosa, independentemente da análise de sua 
culpa.

35
  

 

É importante destacar que o Código Civil de 1916, notadamente em seu 

artigo 159,36 adotou a questão da culpa nos moldes empregados pelo Direito 

Francês. 

Com o advento do Código Civil de 2002,37 além de ter sido admitida a 

responsabilidade objetiva e subjetiva, também restou implementada a teoria do 

risco. 

Paralelamente a isso, tem-se a teoria do risco do empreendimento, dizendo 

respeito ao fato de que aquele que colocar determinado produto no mercado, deverá 

arcar com os seus prejuízos, principalmente quando decorrentes de vícios ou 

defeitos, pouco importando se há ou não culpa no caso concreto, conforme leciona 

Cavalieri Filho. 

 

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a 
exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 
responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 
fornecidos, independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever 
de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios 
de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os 
destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de 
dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e 
comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor 
passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado, 

                                                           
35

 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. cit., p. 198. 
36

 Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou 
causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.A verificação da culpa e a avaliação da 
responsabilidade regulam-se pelo disposto neste Código, arts. 1.518 a 1.532 e 1.537 a 1.553. 
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 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, é obrigado a repará-lo. 
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respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.
38

  

 

Nesse contexto, tanto o veículo rebocado, quanto o veículo rebocador, que 

se envolveram em acidente de trânsito, foram culpados de maneira solidária, tendo 

em vista a teoria do risco, conforme Apelação Cível 100050300018370011, do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

 

INDENIZAÇÃO - ACIDENTE VEÍCULO - ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' - 
RESPONSABILIDADE CIVIL - TEORIA DO RISCO CRIADO - 'QUANTUM' 
INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO. 
Envolvendo-se culposamente em acidente de trânsito, são responsáveis 
pela reparação, solidariamente, os respectivos proprietários, seja do veículo 
rebocado, seja do veículo rebocador. Se, em razão da morte de uma 
pessoa, os filhos e a mulher sofreram danos de ordem moral, cada um 
deles, de forma individual e autônoma, tem direito ao recebimento de 
indenização. Aquele que, por meio de atividade, cria um risco de dano para 
terceiros, deve ser obrigado a repará-lo, ainda que o seu comportamento 
seja isento de culpa. O 'quantum' indenizatório por dano moral não deve ser 
a causa de enriquecimento ilícito, nem ser tão diminuto em seu valor que 
perca o sentido de punição.

39
 

 

O caso abaixo transcrito trata de posicionamento similar, proveniente do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, na Apelação Cível 20060169807: 

 

APELAÇÃO CÍVEL - RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ - APRECIAÇÃO 
CONJUNTA - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE 
VEÍCULO - RESPONSABILIDADE CIVIL - TEORIA DO RISCO OBJETIVO - 
APLICABILIDADE - ADSTRIÇÃO DO JUIZ NOS LIMITES DA 
POSTULAÇÃO INICIAL - ARTIGO 128 DO CPC - MITIGAÇÃO - DANOS 
MORAIS E MATERIAIS - COMPROVADOS - ADEQUAÇÃO AO CASO 
CONCRETO - MAJORAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - SENTENÇA PROFERIDA EM FACE DE 
AUTARQUIA ESTADUAL - ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O § 4º 
DO ARTIGO 20 DO CPC - MAJORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - 
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO.

40
 

 

In casu, levando-se em consideração a teoria do risco criado pela autarquia, 

plenamente plausível a indenização, tendo em vista a ocorrência do acidente de 

veículo. 

 

 

                                                           
38

 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., p. 194. 
39

 JUSBRASIL. Apelação Cível 100050300018370011. Disponível em: <https://tj-
mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5993685/100050300018370011-mg-1000503000183-7-001-1>. 
Acesso em: 12 mai. 2017. 
40

 JUSBRASIL. Apelação Cível 20060169807. Disponível em: <https://tj-
ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/4037552/apelacao-civel-ac-16980>. Acesso em: 12 mai. 2017. 

http://www.jusbrasil.com/topicos/10727911/artigo-128-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c�digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/topicos/10736147/par�grafo-4-artigo-20-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/topicos/10736397/artigo-20-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c�digo-processo-civil-lei-5869-73
https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5993685/100050300018370011-mg-1000503000183-7-001-1
https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5993685/100050300018370011-mg-1000503000183-7-001-1
https://tj-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/4037552/apelacao-civel-ac-16980
https://tj-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/4037552/apelacao-civel-ac-16980


 
 
 

23 
 

3.3 O AVANÇO NA TEORIA OBJETIVA (ARTIGO 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CÓDIGO CIVIL) 

 

O grande avanço na teoria objetiva está inserido no parágrafo único, do 

artigo 927, do Código Civil.41  

Nesse contexto, implementou-se a obrigação de proceder com à reparação 

do dano, pouco importando a culpa do agente, nos casos insertos na legislação, ou 

quando a atividade ensejar determinados riscos as atividades de outrem. Assim, 

uma vez constando uma das hipóteses no caso concreto, perfeitamente possível a 

aplicabilidade do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro, conforme 

abaixo se abordará. 

Assim, nos moldes delimitados por Gagliano e Pamplona Filho, subsistirá a 

responsabilidade daquele que ocasionou lesão, pouco importante a análise de seu 

elemento anímico. 

 

Percebe-se, então, que, ao lado da responsabilidade decorrente do ilícito 
(art. 186), em cuja noção encontra-se inserida a ideia de culpa, poderá o 
magistrado também reconhecer a responsabilidade civil do infrator, sem 
indagação do elemento anímico (responsabilidade objetiva), em duas outras 
situações (além daquela referente ao abuso de direito — art. 187 — que 
não pressupõe culpa), previstas no parágrafo único do referido dispositivo.  
a) nos casos especificados em lei;  
b) quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

42
 

 

Nesse passo, Venosa aduz que "Esse alargamento da noção de 

responsabilidade constitui, na verdade, a maior inovação do Código deste século em 

matéria de responsabilidade e requererá, sem dúvida, um cuidado extremo da nova 

jurisprudência".43 

Nessa seara, Gonçalves aponta a grande inovação acerca da teoria objetiva, 

constante no parágrafo único, do artigo 927, do Código Civil, estabelecendo a 

responsabilidade civil daquele que tirar proveito de determinada atividade, 

respingando-se, neste particular, em diversos outros Códigos que tratam sobre a 

matéria, como, por exemplo, o Italiano e o Mexicano. 

                                                           
41 Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 
por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
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A principal inovação em matéria de responsabilidade civil encontra-se no 
parágrafo único do art. 927, que prevê a responsabilidade objetiva de quem 
tira proveito, haja ou não culpa, do exercício de atividade de risco, 
potencialmente perigosa, seguindo o referido diploma o exemplo dos 
Códigos italiano, mexicano, espanhol, libanês, português e de outros 
países, que contêm disposições semelhantes.

44
  

 

No que tange a análise jurisprudencial, colaciona-se a Apelação Cível 

4003161: 

 

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - QUEIMADA DE CANA-DE-AÇÚCAR 
QUE PROVOCOU DANOS AO AUTOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 
- ATIVIDADE DE RISCO - INTELIGÊNCIA DO ART. 927, PARÁGRAFO 
ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL - COMPROVAÇÃO DE TODOS OS DANOS 
DE CUNHO MATERIAL OCASIONADOS PELO SINISTRO - AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO COMO 
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 
1. Em razão de todos os riscos que envolvem o cultivo de cana-de-açúcar, 
especialmente sua alta suscetibilidade à combustão, a empresa que o 
pratica deve responder objetivamente pelos danos causados a terceiros, 
conforme dispõe o art. 927, parágrafo único, do CC. 
2. No caso em epígrafe, o autor logrou êxito em comprovar todos os danos 
materiais ocorridos, bem como o nexo de causalidade destes com o 
incêndio provocado nas terras da empresa ré, satisfazendo, portanto, os 
requisitos necessários para a configuração da responsabilidade objetiva. 
3. Por outro lado, a empresa ré não juntou aos autos elementos idôneos 
para comprovar a existência de culpa exclusiva de terceiro, razão pela qual 
não está configurada a hipótese de rompimento do nexo causal e, 
consequentemente, não há o que se falar em excludente de 
responsabilidade civil in casu. 
4. Recurso improvido.

45
 

 

O Tribunal de Justiça de Pernambuco dispôs acerca da responsabilidade 

objetiva prevista no parágrafo único, do artigo 927, do Código Civil Brasileiro, tendo 

em vista que o cultivo de cana de açúcar enseja riscos aos envolvidos, aliado ao fato 

de não ter havido qualquer ingerência de terceiro. 

Assim sendo, tem-se que a colocação de determinado produto colocado no 

mercado ensejará indenização para aqueles que experimentarem o dissabor do 

dano ocasionado, tendo em vista que a atividade empresária lucra com o produto e, 

assim, deve ser responsabilizada ainda que da sua conduta não reste verificada 

qualquer resquício de dolo ou culpa. 
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CAPÍTULO 4 - FUNÇÃO DA REPARAÇÃO CIVIL 

 

Inicialmente, impende destacar que "[...] três funções podem ser facilmente 

visualizadas no instituto da reparação civil: compensatória do dano à vítima; punitiva 

do ofensor; e desmotivação social da conduta lesiva", conforme esclarece Gagliano 

e Pamplona Filho.46  

A ofensa aos bens jurídicos pode gerar a responsabilização a aquele que a 

cometeu ou aquele que indiretamente responsável. O ordenamento, neste sentido 

busca a prevenção/repreensão e a reparação dos danos causados. 

 

[...] ao gerar dano o ofensor recebera a sanção correspondente consistente 
na repreensão social, tantas vezes quantas forem suas ações ilícitas. Ate 
conscientizar-se da obrigação em respeitar os direitos das pessoas. Os 
espíritos responsáveis possuem uma absoluta consciência do dever social, 
posto que, somente fazem aos outros o que querem que seja feito a eles 
próprios. Estas pessoas possuem exata noção do dever social, consistente 
em uma conduta emoldurada na ética e no respeito aos direitos alheios. Por 
seu turno, a repreensão contida na norma legal tem como pressuposto 
conduzir as pessoas a uma compreensão dos fundamentos que regem o 
equilíbrio social. Por isso, a lei possui um sentido tríplice: reparar, punir e 
educar.

47
  

 

Neste sentido, subsistem três funções básicas na reparação civil, quais 

sejam: inicialmente, vislumbra-se a compensatória, estando atrelada ao dano 

ocasionado à vítima; a punitiva; de modo que o ofensor se desmotive a praticar 

outras condutas lesivas; e, a desmotivação social, que deve ter cunho sócio 

educativo, visto que existem condutas que não são toleradas pela sociedade. Nessa 

linha assevera 

 

[...] toda manifestação da atividade que provoca prejuízo traz em seu bojo o 
problema da responsabilidade que não é fenômeno exclusivo da vida 
jurídica, mas de todos os domínios da vida social. Realmente, embora 
alguns autores, como Josserand, considerem a responsabilidade civil como 
a grande vedete do direito civil, na verdade, absorve não só os ramos do 
direito – pertencendo a seara da teoria geral do direito, sofrendo as naturais 
adaptações conforme aplicável ao direito publico ou privado, mas aos 
princípios estruturais, o fundamento e o regime jurídico são os mesmos, 
comprovando a tese da unidade jurídica quanto aos institutos basilares, 
uma vez que a diferenciação só se opera no que concerne as materiais, 
objeto de regulamentação legal – como também a realidade social, o que 
demonstra o campo ilimitado da responsabilidade civil.

48
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Segundo Cavalieri Filho,49 a responsabilidade civil se embasa no sentimento 

de justiça, visto que os danos acarretados à vítima têm o condão de romper não 

apenas o equilíbrio jurídico entre as partes, mas também o econômico e, sendo 

assim, necessária é a restauração do referido equilíbrio. 

Fernandes salienta que a responsabilidade civil: 

 

[...] nos tempos atuais, ela se dirige à restauração de um equilíbrio moral e 
patrimonial desfeito e à redistribuição da riqueza em conformidade com os 
ditames da justiça, tutelando a pertinência de um bem, com todas suas 
utilidades - presentes e futuras - a um sujeito determinado. 
[...] 
A responsabilidade civil também pode servir como uma sanção civil; muito 
embora tenha uma natureza reparatória do dano, o aspecto sancionatório 
surge no campo civil de maneira diversa e mitigada. Tal função decorre de 
ofensa à norma imputada ao agente que causou o dano e importa em 
compensação em favor da vítima lesada.

50
 

 

Nesse contexto, entra em cena o "[...] princípio da restitutio in integrum, isto 

é, tanto quanto possível, repõe-se a vítima à situação anterior à lesão. Isso se faz 

através de uma indenização fixada em proporção ao dano", conforme Segundo 

Cavalieri Filho.51 

Em apertada síntese, pode-se afirmar que de acordo com Gagliano e 

Pamplona Filho,52 a responsabilidade civil terá três finalidades precípuas, quais 

sejam: retorno da situação para o estado na qual se encontrava antes do evento 

danoso, punir o agressor e, por fim, desmotivar que os indivíduos voltem a 

transgredir. 

Portanto, conforme explana Fernandes,53 a responsabilidade civil diz 

respeito a uma consequência jurídica que incidirá na órbita do indivíduo, compelindo 

o transgressor a reparar o dano ocasionado. 

 

4.1 A FUNÇÃO SOCIAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Gagliano e Pamplona Filho mencionam que muito embora a 

responsabilidade civil tenha uma função reparadora e punitiva, não há dúvidas de 
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que também traz em seu bojo a função social, tendo em vista seu caráter 

socioeducativo, tornando públicas condutas que não se mostram toleradas pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, alcançando-se, portanto, o próprio contexto social 

no qual o lesionador está inserido. 

 

E essa persuasão não se limita à figura do ofensor, acabando por incidir 
numa terceira função, de cunho socioeducativo, que é a de tornar público 
que condutas semelhantes não serão toleradas. Assim, alcança-se, por via 
indireta, a própria sociedade, restabelecendo-se o equilíbrio e a segurança 
desejados pelo Direito.

54
 

 

A função social da responsabilidade civil se deu em virtude da 

Constitucionalização do Direito Civil, superando-se o caráter individual, de modo a 

ampliar socialmente as suas consequências, de modo que toda a coletividade possa 

ter em mente as consequências advindas de uma responsabilização civil, conforme 

Marinho. 

 

O reconhecimento de espécies autônomas de dano, destinadas a conferir 
maior proteção aos interesses coletivos e difusos, guardam íntima relação 
com o fenômeno da Constitucionalização do Direito Civil, aliado ao princípio 
da Socialidade e ao sistema de cláusulas gerais adotados na citada 
legislação substantiva, em que configurou-se nítida superação do caráter 
individualista da codificação anterior e se aplicou uma conotação social aos 
mais diversos institutos civis, dentre os quais merece destaque a função 
social da responsabilidade civil.

55
  

 

Nesse sentido, mostra-se importante trazer o julgado do Tribunal de Justiça 

do Paraná, notadamente o Recurso Inominado 000935819201481601820, senão 

vejamos: 

 

EMPRESA AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM E CANCELAMENTO DE 
VOO. ALEGAM OS RECLAMANTES QUE SUAS BAGAGENS FORAM 
EXTRAVIADAS, SENDO QUE AS MESMAS CONTINHAM OS REMÉDIOS 
CONTROLADOS DE USO CONTÍNUO DA RECLAMANTE, SENDO 
DEVOLVIDAS SEIS DIAS APÓS A CHEGADA AO DESTINO FINAL, OU 
SEJA, OS RECLAMANTES PERMANECERAM TODO ESSE PERÍODO 
SEM ESSES PERTENCES. ADUZEM, AINDA, QUE A MALA DA 
RECLAMANTE FOI QUEBRADA E QUE O VOO DE RETORNO FOI 
CANCELADO SEM AVISO PRÉVIO. SOBREVEIO SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU AS RECLAMADAS, 
SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE R$ 2.743,45 REFERENTE AOS 
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DANOS MATERIAIS E R$ 8.000,00, PARA CADA UM DOS 
RECLAMANTES, PELOS DANOS MORAIS. INSURGE-SE A RECLAMADA, 
VRG LINHA AÉREAS, ALEGANDO QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DOS 
DANOS CAUSADOS NA BAGAGEM DA RECLAMANTE, QUE AS 
BAGAGENS FORAM DEVOLVIDAS COM APENAS ALGUNS DIAS DE 
ATRASO E QUE OS OBJETOS NÃO ESTAVAM DECLARADOS, 
AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, OU REDUÇÃO DO 
MONTANTE INDENIZATÓRIO. [...] QUALQUER PESSOA NO LUGAR 
DELES SOFRERIA O MESMO, DAÍ SER FATO QUE INDEPENDE DE 
PROVA. NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, DEVE-SE 
SEMPRE TER O CUIDADO DE NÃO PROPORCIONAR, POR UM LADO, 
UM VALOR QUE PARA O AUTOR SE TORNE INEXPRESSIVO E, POR 
OUTRO, QUE SEJA CAUSA DE ENRIQUECIMENTO INJUSTO, NUNCA 
SE OLVIDANDO, QUE A INDENIZAÇÃO DO DANO IMATERIAL, TEM 
EFEITO SANCIONATÓRIO AO CAUSADOR DO DANO E 
COMPENSATÓRIO A VÍTIMA. NECESSÁRIO SE ATER AINDA AO PORTE 
ECONÔMICO DA RÉ, EMPRESA DE GRANDE PORTE, E À FUNÇÃO 
SOCIAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL, A QUAL NADA MAIS É DO QUE 
EVITAR QUE NOVOS DANOS SEJAM CAUSADOS POR ESTE MESMO 
FATO. ASSIM, É RAZOÁVEL O MONTANTE DE OITO MIL REAIS A CADA 
RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM 
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS 
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES QUE 
ARBITRO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RESULTADO: 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

56
  

 

No caso em apreço, no qual consta o extravio de bagagens por parte da 

empresa aérea, em que se portavam diversas medicações que o autor consumia 

corriqueiramente, restou pontuada a possibilidade de condenar parte ré tanto a 

indenização por danos materiais, quanto por danos morais. 

 Fez alusão a referida sentença à função social da responsabilidade civil, 

cuja condenação visa afastar novos danos, decorrentes dos mesmos motivos. 

Atribuindo-se o montante indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais), apenas por 

danos morais, a cada um dos autores que figuraram na demanda. 

O valor referente a danos morais foi de R$ 2.743,45 (dois mil, setecentos e 

quarenta e três reais a quarenta e cinco centavos). 

 

4.2 APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL 

 

Conforme salienta Cavalieri Filho, faz-se necessário que haja uma 

indenização apta a colocar o indivíduo na posição que ocupava antes da ocorrência 
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do evento danoso, prevalecendo-se, assim, o princípio do restitutio in integrum (ou 

da reparação integral). 

 

Há uma necessidade fundamental de se restabelecer esse equilíbrio, o que 
se procura fazer recolocando o prejudicado no statu quo ante. Impera neste 
campo o principio da restitutio in integrum, isto é, tanto quanto possível, 
repõe-se a vítima à situação anterior à lesão.

57
  

 

Entretanto, é importante fazer alusão ao artigo 944, do Código Civil,58 que, 

em apertada síntese, estabeleceu a possibilidade de o magistrado proceder de 

maneira a fixar os montantes a título indenizatório de acordo com o seu livre arbítrio, 

mitigando, assim, o princípio da reparação integral. Ou seja, no caso em que se 

vislumbrar manifesto valor exorbitante, atuará o juiz de maneira a reduzir o valor 

devido. 

Sobre a questão do princípio da reparação integral, Gagliano e Pamplona 

Filho explicam que: 

 

Acontece que o Código Civil de 2002 altera profundamente o tratamento da 
matéria, ao permitir, em seu parágrafo único do art. 944, que o juiz possa, 
por equidade, diminuir a indenização devida, se houver excessiva 
desproporção entre a gravidade da culpa e o dano.  
Ora, tal permissivo, subvertendo o princípio de que a indenização mede-se 
pela extensão do dano, permite que o juiz investigue culpa para o efeito de 
reduzir o quantum debeatur. É o caso, por exemplo, de o magistrado 
constatar que o infrator não teve intenção de lesionar, embora haja causado 
dano considerável.

59
  

 

Segundo Cavalieri Filho, "A finalidade da norma é essa: evitar que a 

reparação integral dos danos prive o ofensor do mínimo necessário à sua 

sobrevivência, em prestígio dos princípios da dignidade humana e da 

solidariedade".60 Assim, não se mostra plausível que aquele que ocasionar dano a 

outrem seja condenado a ponto de não sobrar recursos para prover a sua própria 

subsistência. 
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Por oportuno, traz-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, na Apelação cível 70048903850, que aplicou mencionou o princípio 

da proteção integral 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 
TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE. DANOS MATERIAIS 
(EMERGENTES E PENSÃO MENSAL) E MORAIS. PRINCÍPIO DA 
REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. 1. Danos emergentes: devem ser 
indenizadas as despesas oriundas do falecimento da esposa e mãe dos 
autores (contratação de marmoraria e de serviço de divulgação, em rádio, 
da perda do ente querido, prática esta corriqueira no interior do Estado). 
Diminuição patrimonial provada por meio de recibos, não cabendo, para 
desautorizar a pretensão, a impugnação meramente genérica. 2. Princípio 
da reparação integral do dano: em se tratando de responsabilidade civil, a 
finalidade precípua das indenizações a serem concedidas é a restituição ao 
"status quo ante", restaurando, tanto quanto possível, o patrimônio jurídico 
da parte lesada. 3. Pensão mensal: a morte de um dos integrantes do casal 
certamente causou prejuízo aos autores, cujo sustento provinha da 
atividade agrícola exercida em regime familiar. Presunção de 
interdependência econômica entre os integrantes do núcleo familiar. 
Elementos constantes nos autos que permitem mensurar, ainda que de 
maneira aproximada, o prejuízo sofrido, não havendo falar em adoção do 
salário mínimo nacional, como parâmetro, para estabelecer o valor mensal. 
4. Dano moral: a morte prematura de ente querido acarreta dano moral "in 
re ipsa". Manutenção do "quantum" fixado na sentença, em valor 
equivalente a 100 salários mínimos nacionais para ambos os autores 
(marido e filho da falecida vítima), pois, embora inferior às indenizações 
concedidas por esta Corte, em casos análogos, não há recurso da parte 
interessada. Ausência de elementos que autorizem a minoração da quantia 
concedida (da qual deve ser abatido, ainda, o montante recebido a título de 
seguro obrigatório). Apelo desprovido.

61
 

 

No caso em apreço, no qual se vislumbra o atropelamento que acarretou a 

morte da vítima, a Corte pontuou a questão do princípio da proteção integral, sendo 

uma verdadeira finalidade da responsabilidade civil, que deveria ser aplicada no 

caso em apreço, acarretando a condenação de danos morais, em cem salários 

mínimos, além da pensão mensal, pois restou presumida a interdependência 

econômica. 

 

4.3 A FUNÇÃO DE QUE TODO DANO JURÍDICO É INDENIZADO 

 

Via de regra, levando-se em consideração os preceitos contidos no Código 

Civil, os danos jurídicos deverão ser indenizados, tendo em vista que a vítima não 

poderá arcar de maneira isolada com todos os prejuízos, principalmente pelo fato de 
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não ter dado azo para tanto.  

Mas, não se pode olvidar das causas que excluem o nexo de causalidade e, 

portanto, não caberá indenização, visto que ausente um dos princípios intrínsecos à 

espécie, qual seja, a ligação entre a conduta do agente, com o dano experimentado 

pela parte.  

Assim, passa-se a abordar abaixo as hipóteses que tem o condão de excluir 

a responsabilidade do suposto ofensor. 

São, portanto, hipóteses que excluem a possibilidade do agente cumprir com 

o dever de indenizar, pois impossibilitam a presença do nexo de causalidade 

conforme Cavalieri Filho: 

 

Causas de exclusão do nexo causal são, pois, casos de impossibilidade 
superveniente do cumprimento da obrigação não imputáveis ao devedor ou 
agente. Essa impossibilidade, de acordo com a doutrina tradicional, ocorre 
nas hipóteses de caso fortuito, força maior, fato exclusivo da vítima ou de 
terceiro.

62
  

 

Já Gagliano e Pamplona Filho preceituam que as causas excludentes têm o 

condão de romper o nexo de causalidade: 

 

Como causas excludentes de responsabilidade civil devem ser entendidas 
todas as circunstâncias que, por atacar um dos elementos ou pressupostos 
gerais da responsabilidade civil, rompendo o nexo causal, terminam por 
fulminar qualquer pretensão indenizatória.

63
  

 

São hipóteses aptas a excluir o nexo de causalidade, de maneira 

exemplificativa, a culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro, além do caso fortuito 

e a força maior. 

Acerca da culpa exclusiva da vítima, o Tribunal de Justiça de São Paulo 

corroborou o entendimento de que a parte ré não pode arcar com as consequências, 

quando verificado referido fenômeno no caso concreto, conforme Apelação Cível 

00081545720068260176: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 
Na hipótese em que as provas dos autos demonstram que o autor, vítima de 
atropelamento, contribuiu decisivamente para o evento, por não ter tomado 
as cautelas de atravessar uma rua sendo, assim, colhido por viatura da 
Guarda Civil Municipal, não deve a ré ser condenada a indenizá-lo por 
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danos material e moral. Sentença de improcedência confirmada. Recurso 
desprovido.

64
 

 

O entendimento não é diverso quando se trata de fato de terceiro, conforme 

Recurso ordinário 00018116220115050222, do Tribunal Regional do Trabalho da 5.ª 

Região: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE. 
O evento danoso ocorrido por culpa de terceiro é típica excludente do nexo 
de causalidade, o que infirma a responsabilização das reclamadas em 
reparar a lesão sofrida. Recurso a que se nega provimento.

65
 

 

Já o caso fortuito e a força maior encontram previsão no artigo 393,66 do 

Código Civil, que subsiste nas situações em que o agente não tenha manifestado 

anuência quanto a determinado fato e, portanto, inviável a sua responsabilidade, 

conforme assumo Cavalieri Filho.67 

De igual forma, aqueles que não constituírem atos ilícitos, também não 

serão indenizados, como, por exemplo, a legítima defesa, a deterioração de coisa, 

além do estrito cumprimento do dever legal, conforme estabelece o artigo 188, do 

Código Civil.68 

Frise-se que de acordo com Gagliano e Pamplona Filho,69 a cláusula de não 

indenizar também é elemento eficaz para excluir a responsabilidade, na hipótese em 

que se vislumbrar o inadimplemento do pacto obrigacional. Assim, plenamente 

possível levantá-la no caso concreto, quando as partes assim tiverem pactuado no 

contato. 
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CAPÍTULO 5 - PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE 

 

O art. 186 do Código Civil estabelece que todo aquele que causa dano a 

outrem é obrigado a repará-lo.70  

Entretanto, é possível afirmar que nem todas as condutas podem ser 

consideradas como sendo um ato ilícito, eis que subsistem aquelas praticadas, por 

exemplo, em legítima defesa, conforme se depreende da leitura do artigo 188, do 

Código Civil.71 

 

5.1 ACAO OU OMISSAO - CONDUTA HUMANA 

 

A conduta humana, que pede ser comissiva (ação positiva), ou omissiva 

(ação negativa), é um dos pressupostos intrínsecos à responsabilidade civil. De 

acordo com Gagliano e Pamplona Filho72 possui como núcleo fundamental a 

voluntariedade, isto é, o fato do indivíduo agir de maneira apta a ocasionar danos a 

outrem. 

Segundo Gonçalves, "[...] A responsabilidade pode derivar de ato próprio, de 

ato de terceiro que esteja sob a guarda do agente, e ainda de danos causados por 

coisas e animais que lhe pertençam".73 

Assevera a lei que venha a empregar determinada conduta omissiva ou 

comissiva, que venha a ocasionar dano a terceiro, será responsabilizado na órbita 

civil.  Portanto, existindo uma ação, que esteja qualificada juridicamente, será 

considerado um ato ilícito, visto que contraria sobremaneira o ordenamento jurídico, 

pressupondo, assim, uma conduta do agente.  

 

O dever de reparação pode ser uma decorrência da conduta do próprio 
responsável, de terceiro por cujos atos responda, como a situação em que 
se encontram os pais em relação aos atos de filhos incapazes (culpa in 
vigilando) ou o empregador em face de danos causados por empregados a 
terceiros (culpa in elegendo). Pode advir, ainda, de coisa inanimada ou de 
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animal sob sua guarda. Na culpa in vigilando, o agente, investido do dever 
de manter sob controle a conduta de alguém, se descura, não impedindo a 
danificação de direitos alheios. Na culpa in eligendo, a responsabilidade 
deriva da má escolha de quem desenvolve atividade de interesse do agente 
e sob comando deste. Conforme se vê, nas culpas in vigilando e in eligendo 
o responsável mantém relação jurídica com o causador do prejuízo a 
terceiro.

74
  

 

Conforme pondera Cavalieri Filho,75 a ação é a modalidade mais 

comumente de exteriorizar determinada conduta, estando vinculado a determinado 

movimento corpóreo, isto é, um comportamento positivo, que visa destruir o direito 

de outrem. Por sua vez, a omissão se caracteriza pela inatividade do agente, ou 

seja, o indivíduo deixa de proceder da forma que deveria. 

A omissão pode, também, caracterizar como ato ilícito, o responsável se 

sujeita as sanções caso tenha violado dever de fazer ou de não-fazer. Em referência 

ao dano em ação omissiva, há que haver pelo menos a máxima probabilidade de 

que o prejuízo seria afastado com a conduta positiva do agente.  

 

5.2 CULPA OU DOLO DO AGENTE 

 

O mencionado art. 186 do Código Civil nos mostra o dolo no início, (ação ou 

omissão voluntaria), em seguida, refere-se à culpa, (negligencia ou imprudência). 

Gonçalves76 dispõe de maneira acertada que, na culpa, subsiste uma falta 

de diligência, ao passo que, no dolo, há manifesto intuito de cometer a conduta 

ilícita, isto é, o indivíduo age de maneira deliberada, com vistas a praticar dano a 

outrem. 

No mesmo sentido ensina Cavalieri Filho: 

 

Tanto no dolo como na culpa há conduta voluntária do agente, só que no 
primeiro caso a conduta já nasce ilícita, porquanto a vontade se dirige à 
concretização de uni resultado antijurídico - o dolo abrange a conduta e o 
efeito lesivo dele resultante -, enquanto que no segundo a conduta nasce 
lícita, tornando-se ilícita na medida em que se desvia dos padrões 
socialmente adequados.

77
  

 

Segundo o Código Civil, para se obter a reparação do dano, geralmente, há 

necessidade de provar o dolo ou culpa stricto sensu do agente (teoria subjetiva). No 
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entanto, sabe-se, que muitas vezes se torna difícil provar o dolo ou a culpa, neste 

aspecto, admite-se, em casos específicos, a responsabilidade sem culpa (teoria 

objetiva), com base na teoria do risco. 

A culpa pode ser classificada: in eligendo, quando decorre de má escolha do 

representante do preposto, in vigilando, decorre da ausência de fiscalização, in 

comittendo, decorre de uma omissão, quando havia o dever de não se abster, in 

omittendo, quando subsistia o dever de não se abster de algo, in custodiendo, 

vislumbrando-se quando há ausência de cuidados na guarda de um animal. 

Cavalieri Filho78 elenca os elementos aptos a configurar a culpa do agente, 

quais sejam: conduta voluntária, ensejando resultado involuntário; necessária a 

previsibilidade; e, ainda, a ausência de cautela necessária. 

Oportuno destacar que configura a culpa mediante atos negligentes, 

imprudentes e imperitos, conforme Cavalieri Filho: 

 

A imprudência é falta de cautela ou cuidado por conduta comissiva, positiva, 
por ação. Age com imprudência o motorista que dirige em excesso de 
velocidade, ou que avança o sinal. Negligência é a mesma falta de cuidado 
por conduta omissiva.  
[...] 
A imperícia, por sua vez, decorre de falta de habilidade no exercício de 
atividade técnica, caso em que se exige, de regra, maior cuidado ou cautela 
do agente.

79
  

 

Portanto, na negligência, há uma conduta omissiva, ao passo que na 

imprudência, uma conduta positiva. Há de se destacar que na imperícia o autor não 

detém capacidade técnica para a prática de determinada função, conforme Kuhn.80 

Sendo assim, conforme esclarece Venosa,81 a culpa está vinculada a 

inobservância de determinado dever, do qual o agente tinha que ser conhecedor e, 

portanto, observar. Portanto, tem-se que a ideia da culpa está paralelamente ligada 

ao dever. 

Quanto ao dolo, Kuhn salienta que é possível encontrar "[...] a existência de 

dois elementos, um intelectual (consciência da danosidade do dano) e outro volitivo 

(a intenção de causar o dano)".82 
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Assim, no dolo é necessária a presença da vontade de cometer uma 

violação de direito, é a violação deliberada, consciente e intencional do dever 

jurídico, já na culpa, ocorre à falta de diligencia. 

Nessa seara, tem-se ainda que se destacar a questão do dolo eventual, 

tema de grande relevância para o presente estudo. 

Cavalieri Filho83 traz um grande ensinamento acerca do dolo eventual, 

mencionando ser o instituto no qual há possibilidade de prever determinado 

resultado e, mesmo assim, o agente argui com o risco de produzi-lo. 

Nesse prisma, é importante salientar que o artigo 18, inciso I,84 do Código 

Penal, traz à baila a definição do dolo direto, cujos efeitos se coaduna com o dolo 

eventual. 

Nesse contexto, Bitencourt ressalta que "[...] haverá dolo eventual quando o 

agente não quiser diretamente a realização do tipo, mas a aceita como possível ou 

até provável, assumindo o risco da produção do resultado".85 

Gomes pondera que o dolo eventual deve trazer em seu âmago três 

componentes que são imprescindíveis para a sua configuração, a saber: o resultado 

deve ser considerado como possível, deve assumir os riscos no que pertine a 

produção do resultado e, ainda, o agente deve atuar de maneira indiferente quanto 

ao bem jurídico tutelado. 

 

[...] o dolo eventual deve apresentar, na verdade, três componentes: o 
agente representa o resultado como possível (previsão do resultado), 
assume o risco de produzi-lo (anuência à sua ocorrência) e ainda atua com 
total indiferença frente aos bens jurídicos.

86
 

 

Por sua vez, Jesus87 apresenta quatro elementos intrínsecos à configuração 

do dolo eventual, quais sejam: risco para o bem jurídico protegido, possibilidade de 

evitar o resultado, mediante a abstenção da conduta do agente, utilização de 

métodos executivos, bem como o tratamento indiferenciado com o bem jurídico 

protegido. 
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5.3 RELACAO DE CAUSALIDADE 

 

A relação de causalidade é o liame de causa e efeito, que se vincula entre a 

ação ou omissão do agente, ao dano ocasionado. O art. 186 do Código Civil traz o 

verbo ―causar‖ que é o elo entre o prejuízo e a ação e designa-se nexo causal. Sem 

esse vinculo não existe a obrigação de indenizar. 

 

[...] uma das condições essenciais a responsabilidade civil é a presença de 
um nexo causal entre o fato ilícito e o dano por ele produzido. É uma noção 
aparentemente fácil e limpa de dificuldade. Mas se trata de uma mera 
aparência, porquanto a noção de causa é uma noção que se reveste de um 
aspecto profundamente filosófico, alem das dificuldades de ordem pratica, 
quando os elementos causais, os fatores de produção de um prejuízo, se 
multiplicam no tempo e no espaço.

88
 

 

Segundo Gagliano e Pamplona Filho,89 consiste o nexo de causalidade no 

liame atinente à conduta do agressor, com o dano proporcionado à vítima.  

É, portanto, "[...] um dos elementos centrais da responsabilidade civil, pois é 

com base na causalidade entre o dano e a conduta de alguém que se verifica o 

dever de indenizar",90 consoante Fernandes. 

Cavalieri Filho91 ensina que a conceituação acerca do nexo de causalidade 

não está vinculada apenas a aspectos jurídicos, mas também das leis naturais, visto 

ser necessária a elo entre a causa e efeito, com outros aspectos, mais precisamente 

a conduta do agente e o resultado que tenha sido provocado.  

De acordo com Gonçalves: 

 

É a relação de causa e efeito entre a ação ou omissão do agente e o dano 
verificado. Vem expressa no verbo ―causar‖, utilizado no art. 186. Sem ela, 
não existe a obrigação de indenizar. Se houve o dano mas sua causa não 
está relacionada com o comportamento do agente, inexiste a relação de 
causalidade e também a obrigação de indenizar. Se, verbi gratia, o 
motorista está dirigindo corretamente e a vítima, querendo suicidar-se, 
atirase sob as rodas do veículo, não se pode afirmar ter ele ―causado‖ o 
acidente, pois na verdade foi um mero instrumento da vontade da vítima, 
esta sim responsável exclusiva pelo evento.

92
  

 

Venosa possui entendimento similar, dispondo que "O conceito de nexo 
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causal, nexo etiológico ou relação de causalidade deriva das leis naturais. É o liame 

que une a conduta do agente ao dano. É por meio do exame da relação causal que 

se conclui quem foi o causador do dano".93  

Desta forma, o dano só pode ser responsabilizado a alguém que tenha nexo 

de causalidade com o ato ou omissão que o produziu ou, ainda, contribuiu para 

tanto.  

Há que se destacar, que, no caso de culpa da vitima, além de outras 

hipóteses, como, por exemplo, o caso fortuito e a força maior, há manifesto 

rompimento do nexo de causalidade, elidindo-se, portanto, a responsabilidade do 

agente. 

 

5.4 DANO 

 

Da mesma forma que os demais pressupostos acima estabelecidos, o dano 

também é elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil. Isso 

porque, conforme bem delimita Gagliano e Pamplona Filho,94 ausente o dano, não 

há o que se falar em indenização. 

Fernandes salienta que "O dano é elemento indispensável para a 

configuração da responsabilidade civil. Dano é prejuízo, de natureza individual ou 

coletiva".95 

Todavia, é salutar mencionar que para que o dano se mostre indenizável, 

faz-se necessário a presença de alguns requisitos, que, de acordo com Gagliano e 

Pamplona Filho,96 são os seguintes: 

 

a) violação de um direito patrimonial ou extrapatrimonial, cujo titular é uma 

pessoa física ou jurídica, na medida em que, induvidosamente, o dano se encontra 

vinculado à agressão de um bem protegido; 

 

b) certeza do dano, visto que danos meramente hipotéticos não geram 

indenização; e 
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c) subsistência do dano, ou seja, o dano deverá estar vigente no momento 

em que restar pleiteado em juízo. 

 

Nesse contexto, Gonçalves explana que "Sem a prova do dano, ninguém 

pode ser responsabilizado civilmente. O dano pode ser material ou simplesmente 

moral, ou seja, sem repercussão na órbita financeira do ofendido".97  

A inexistência da prova do dano configura a incapacidade de se 

responsabilizar alguém. A responsabilidade nasce com a obrigação de ressarcir 

algo, impossível de exercer tal faculdade se não se prova o dano. Nenhuma 

indenização será devida, quando não se tenha provado o prejuízo.  

Ressalta-se que o dano poderá ser moral ou patrimonial. O dano moral será 

abordado de maneira mais acurada no próximo capítulo. 

Assim, o dano pode ser de natureza material, que é de ordem financeira, ou 

moral que atinge a pessoa (honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom 

nome, etc.), sem menção a ordem patrimonial. 

 

O dano é, sem duvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria 
que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o 
dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver 
responsabilidade sem dano. Na responsabilidade objetiva, qualquer que 
seja a modalidade do risco que lhe sirva de fundamento – risco profissional, 
risco proveito, risco criado, etc. -, o dano constitui o seu elemento 
preponderante. Tanto é assim que, sem dano, não haverá o que reparar, 
ainda que a conduta tenha sido culposa ou até dolosa.

98
 

[...] a concepção normalmente aceita a respeito do dano envolve uma 
diminuição do patrimônio de alguém, em decorrência da ação lesiva de 
terceiros. A conceituação, nesse particular, é genérica. Não se refere, como 
é notório, a qual o patrimônio e suscetível de redução.

99
 

 

O dano patrimonial, no entendimento de Gagliano e Pamplona Filho, diz 

respeito a danos que poder ser auferidos economicamente, sendo classificado em 

dano emergente, que é aquilo que a vítima perdeu, além dos lucros cessantes, 

sendo o montante que, de maneira razoável, deixou de ganhar.  

 

Ainda, porém, no que tange especificamente ao dano patrimonial ou 
material, convém o analisarmos sob dois aspectos:  
a) o dano emergente — correspondente ao efetivo prejuízo experimentado 
pela vítima, ou seja, ―o que ela perdeu‖;  
b) os lucros cessantes — correspondente àquilo que a vítima deixou 
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razoavelmente de lucrar por força do dano, ou seja, ―o que ela não 

ganhou‖.
100

 

 

Assim, conforme o próprio nome sugere, o dano patrimonial é aquele que 

ocasiona danos materiais, cujos bens fazem parte do patrimônio do ofendido, 

podendo, portanto, ser apreciado economicamente, de acordo com Cavalieri 

Filho.101 

Nem sempre o autor de um dano patrimonial ou moral é obrigado a 

reparação, apenas quando violar a ordem jurídica. Faz-se necessário a ofensa de 

algum direito da vítima, provocando-lhe prejuízo.  

 

5.5 A RESPONSABILIDADE CIVIL EM FACE DA DEFICIÊNCIA E SEUS 

PRESSUPOSTOS 

 

Obviamente, alguns danos ocasionados, não apenas ensejam a 

responsabilidade civil, mas também danos aparentes na vítima, que, de certa forma, 

possam vir a ficar deficientes, ante as debilidades ocasionadas. 

Sendo assim, uma vez vislumbrado os pressupostos acima elencados 

(conduta - omissiva ou comissiva, dolo ou culpa, nexo de causalidade e o dano), 

cuja consequência é a colocação da pessoa em um estado de deficiência, 

plenamente possível a configuração da responsabilidade civil. 

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina procedeu de maneira a condenar 

civilmente uma empresa que não concedeu ao seu empregado equipamentos de 

segurança, tampouco proporcionou ao mesmo curso de capacitação. O acidente de 

trabalho ocasionou descarga elétrica ao mesmo, cuja consequência foi a deficiência 

física, o que acabou acarretando uma indenização a título de pensão mensal. 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRABALHO - DESCARGA 
ELÉTRICA - DEFICIÊNCIA FÍSICA - AUSÊNCIA DO USO DOS 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE TREINAMENTO E 
CURSOS DE CAPACITAÇÃO 
- DEVER DO EMPREGADOR DE FORNECER , OBRIGAR E 
SUPERVISIONAR O USO DOS EPIs - CULPA CONFIGURADA - 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR - DEVER DE 
INDENIZAR - PENSÃO MENSAL - SENTENÇA REFORMADA PARA 
MINORAR A PRESTAÇÃO MENSAL PARA O VALOR DO SALÁRIO 
PERCEBIDO À ÉPOCA DO SINISTRO - RECURSO PARCIALMENTE 
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PROVIDO.
102

 

 

Nestes casos, conforme se denota da análise prática, não apenas acidentes 

que acarretam a deficiência na pessoa, mas também o tratamento discriminatório 

com as mesmas pode ensejar a responsabilidade civil. 

Em São Paulo, a Corte de Justiça responsabilizou civilmente a agência 

bancária, tendo em vista que o deficiente físico foi submetido a manifesto vexame 

perante as demais pessoas, eis que restou compelido a demonstrar sua deficiência 

em público para que pudesse ser atingido no caixa preferencial. 

 

EMENTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFICIENTE FÍSICO SUBMETIDO 
A TRATAMENTO VEXATÓRIO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. RECUSA AO 
ATENDIMENTO. EXIGÊNCIA DE EXIBIÇÃO DA DEFICIÊNCIA EM MEIO 
AO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. 
Constitui ato ilícito a exigência, para atendimento preferencial em agência 
bancária, que o cliente exiba sua deficiência,mormente diante de grande 
público.Situação vexatória, com exposição do autor a constrangimento e 
humilhação desnecessários, que, a toda evidência, causou-lhe dano 
moral.RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. VERBA 
REPARATÓRIA. VALOR FIXADO NA SENTENÇA SUFICIENTE A 
APLACAR OS ANSEIOS PUNITIVO E COMPENSATÓRIO, NÃO 
COMPORTANDO MAJORAÇÃO. A reparação do dano moral, por não 
possuir um valor exato,deve ser fixada à luz da proporcionalidade e da 
razoabilidade,tendo, ao mesmo tempo, caráter punitivo e compensatório.No 
caso concreto, o valor fixado na r. sentença (R$ 1.090,00) se mostra 
suficiente a alcançar os anseios punitivo e compensatório da reparação, não 
comportando majoração.Recursos não providos.

103
 

 

Diante disso, nota-se que não apenas danos ocasionados em acidentes, ou 

na má prestação de determinados serviços, pode ensejar a responsabilidade civil, 

mas também o tratamento discriminatório dessas pessoas. 
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CAPÍTULO 6 - O DANO INDENIZAVEL 

 

O dano é a lesão a qualquer bem jurídico, patrimonial ou moral, provocando 

uma desvantagem ou diminuição deste, ou destes bens jurídicos.104  

O dano, para que ocorra a indenização terá que ser atual e certo. O dano 

atual é aquele que já existe no momento da ação de responsabilidade, quanto ao 

dano futuro, só será indenizável se tratar de consequência de um dano presente. O 

certo é dano fundado sobre um fato preciso e não sobre hipótese. 

O dano divide-se em espécies: material, moral, direto e indireto. O dano 

material ou patrimonial é o que afeta somente o patrimônio do ofendido. Dano moral 

ou extrapatrimonial é o que só ofende o lesado como ser humano, não atingindo o 

patrimônio. O dano direto pode ser entendido como sendo aquele que atinge apenas 

a vítima. Já o indireto, também denominado como reflexo ou em ricochete, ocasiona 

dano diretamente a outrem, mas também reflete no lesado.  

As pessoas que podem exigir a reparação do dano são, inicialmente, a 

vítima, isto é, aquele que sofre ou, ainda, arca com os prejuízos do evento danoso. 

Da mesma forma, possui direito os herdeiros da vítima, visto que é um direito 

transmissível com a herança.105 

Em caso de homicídio, vítima ou lesado, ou seja, o que sofre ou arca com o 

prejuízo. Tem sido admitido o direito, também, dos companheiros de receber 

indenização, quando comprovada a união estável. Portanto, poderá ser pleiteado, 

dependendo da situação concreta, pelo ofendido, pelos herdeiros, pelo cônjuge e, 

ainda, pelo companheiro. A pessoa jurídica que venha a sofrer dano moral poderá 

pleitear sua reparação.106 

Assim como, também, as crianças e os amentais. 

As pessoas obrigadas a reparar o dano são as comprovadamente 

responsáveis em nível individual por ato próprio.107 
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As responsabilizadas por ato de terceiro ou pelo fato de coisas ou 

animais.108 

Também, as de responsabilidade de concurso de agentes onde surge a 

solidariedade dos diversos agentes.109 

Nesse seara, pondera-se que o direito de pleitear a responsabilização do 

dano, além de prestá-la, será transmitido com a herança.110  

 

6.1 DANO MORAL 

 

Consoante aduz Gonçalves,111 o dano moral, também nominado como dano 

extrapatrimonial, é aquele que tem o condão de ofender a vítima enquanto ser 

humano, eis que não atinge o seu patrimônio, mas sim a sua personalidade. 

Fernandes ressalta que: 

 

Um dano não necessariamente recairá sobre o patrimônio da vítima ou 
somente sobre bens materiais. Uma lesão também poderá atingir outros 
valores, de cunho personalíssimo, bem mais caros ao ser humano, do que 
exatamente suas posses ou seus bens. Tais violações ensejam o dano 
moral.

112
 

 

Nesse sentido, Venosa aduz que o "Dano moral é o prejuízo que afeta o 

ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da 
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personalidade".113 Assim, levando-se em consideração a impossibilidade de analisar 

economicamente o prejuízo, é mais dificultoso estabelecer parâmetros que 

compensem de maneira justa o dano. 

Tem-se, assim, que o dano moral agride a dignidade da pessoa humana, 

inserida no artigo 1.º, III, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser reparado, 

visto que vai de encontro com um princípio fundante da República Federativa do 

Brasil. Segundo Cavalieri Filho, "Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à 

privacidade e à liberdade estão englobados no direito à dignidade, verdadeiro 

fundamento e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da 

pessoa humana"114 e, sendo assim, eventuais lesões devem ser reparadas.  

No entendimento de Gagliano e Pamplona Filho: 

 

O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, 
nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos 
afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da 
pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua 
intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados 
constitucionalmente.

115
 

 

O dano moral, sem dúvidas, atua de maneira atingir o lesionado enquanto 

pessoa, não recaindo, portanto, sobre o seu patrimônio. Fere os direitos da 

personalidade, como, por exemplo, a honra e a dignidade.116 

Na nossa legislação não tem uma tarifação do dano moral, ou pelo qual 

quantum das indenizações é prefixado. Tem predominado o critério do arbitramento 

pelo juiz.117 
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Neste aspecto, a indenização do dano moral, vislumbra dois aspectos 

relevantes de duplo caráter, quais sejam: o compensatório, que será atribuído para a 

vítima e, ainda, o punitivo, para aquele que ofender bem jurídico alheio.  

 

6.2 DANO AO CORPO 

 

Quando se trata de lesão a integridade corporal e a vida humana é um 

direito extrapatrimonial, no entanto, com reflexos patrimoniais, constitutiva de dano 

emergente e de lucro cessante. A lesão ao corpo humano pode originar um valor 

econômico que deve ser indenizado. Deve ser levado em conta todas as 

manifestações atuais e futuras da atividade humana. A lesão a integridade física 

constitui ilícito previsto no Código Civil e no Código Penal.118 

Fernandes explana que: 

 

Se o dano ocasionado for lesão corporal ou outra ofensa à saúde, o 
ofensor, segundo a lei, deve indenizar a vítima com o pagamento da 
despesa com o tratamento, o custeio dos lucros cessantes, até o fim da 
convalescença, além de outro prejuízo que o ofendido prove haver 
sofrido.

119
 

 

A lesão a integridade física objetiva-se pelo dano anatômico, qual seja 

escoriação, ferida, luxação, fratura, cicatriz, aleijão, mutilação, etc. Estabelece-se, 

como consequência do ato ilícito, o dever de indenizar a vitima das despesas com 

tratamento e recomposição de seu patrimônio pelo pagamento de lucros cessantes 

(rendimentos que deixou de ter pelo não exercício de suas atividades) até que se 

recupere, além de algum outro prejuízo que o ofendido tenha sofrido.120  

Conforme delimita Gonçalves,121 nas hipóteses em que subsistirem lesões 

corporais transitórias, que não seja possível vislumbrar as marcas aparentes, será 
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 Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas 
do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que 
o ofendido prove haver sofrido. 
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um 
ano. 
119

 FERNANDES, Alexandre Cortez. Op. cit., p. 275. 
120

 Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou 
profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do 
tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à 
importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. Parágrafo único. O 
prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. 
121

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 470, p. 601. 
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devido por aquele que ocasionou o dano as despesas que digam respeito ao 

tratamento da vítima. 

 

6.3 DANO ESTÉTICO 

 

Consiste o dano estético, basicamente, naquele que tem o condão de violar 

a aparência do indivíduo, encontrando, inclusive, amparo constitucional, conforme 

esclarecem Gagliano e Pamplona Filho.122     

De acordo com Cavalieri Filho, nos primórdios este instituto não era 

indenizável, mas, "[...] aos poucos passou-se a admitir o dano estético também nos 

casos de marcas e outros defeitos físicos que causem à vítima desgosto ou 

complexo de inferioridade - como, por exemplo, cicatriz no rosto da atriz, manequim 

ou ator".123  

Ainda, Cavalieri Filho salienta que a configuração do dano estético se tornou 

relevante para o contexto moderno, visto que cada vez mais as pessoas vêm se 

preocupando com cuidados com a aparência e, sendo assim, nada mais plausível a 

sua ingerência no caso concreto, quando ocorrer dano. 

 

Mas também neste ponto as coisas mudaram. A estética do corpo passou a 
ser uma das principais preocupações de grande parte da sociedade. 
Pessoas de todas as idades gastam tempo e dinheiro em busca da boa 
aparência. Frequentam acadêmias de ginástica regularmente, andam e 
correm nas praias todos os dias, praticam esportes, utilizam medicamentos 
especiais e aparelhos sofisticados, submetem-se a tratamentos caros e 
arriscados, tais corno cirurgias plásticas e lipoaspiração. Essa busca do 
belo e do saudável acabou por dar ao dano estético uma grande relevância, 
pois, em última instância, ele atenta contra a beleza física ou, pelo menos, 

modifica para pior a aparência de uma pessoa.
124

  

 

Assim sendo, consoante delimita Piva, o dano estético é a "Lesão 

decorrente de modificação provocada no corpo humano. Considere o surgimento de 

feridas, cicatrizes e perdas de partes externas ou internas do corpo humano em 

decorrência do comportamento de alguém".125 

Em muitas ocasiões, o dano estético poderá ensejar, inclusive, dano 

patrimonial à vítima, eis que em algumas hipóteses sua aparência poderá ensejar a 
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 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. cit., p. 138. 
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 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., p. 113. 
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impossibilidade para suas atividades laborativas, conforme Gonçalves: 

 

Há situações em que o dano estético acarreta dano patrimonial à vítima, 
incapacitando-a para o exercício de sua profissão (caso da atriz 
cinematográfica ou de TV, da modelo, da cantora que, em virtude de um 
acidente automobilístico, fica deformada), como ainda dano moral (tristeza e 
humilhação). Admite-se, nessa hipótese, a cumulação do dano patrimonial 
com o estético, este como aspecto do dano moral.

126
 

 

Assim, o dano estético é: 

 

O dano estético é toda alteração morfológica do individuo, que além do 
aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda 
que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da 
vitima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente 
motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo 
ou não influencia sobre a capacidade laborativa.

127
 

 

Ocorrendo lesões de ordem estética que imputam dano moral e patrimonial, 

apuráveis por arbitramento do juiz. O lesante deveria pagar ao lesado, despesas de 

tratamento, lucros cessantes até o fim da convalescença, alem de da pecúnia a titulo 

de indenização. 

Importa destacar que por força do conteúdo inserto na Súmula 387,128 do 

Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível que haja cumulação de dano 

moral com o dano estético. 

 

6.4 OS DANOS QUE GERAM A DEFICIÊNCIA 

 

Pode-se constatar que os danos ao corpo são os mais comumente para 

ocasionar a deficiência, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, que se discutia, inclusive, a pensão mensal provisória, da qual foi 

concedida tutela antecipada. 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEFICIÊNCIA FÍSICA E 
DIVERSAS LESÕES GRAVES OCASIONADAS EM RAZÃO DO 
ACIDENTE - FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA - 
REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC PRESENTES - ALEGAÇÃO DE 
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - PREVALÊNCIA DO DIREITO DE 
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 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 470, p. 604. 
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 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 80. 
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 É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. 
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SOBREVIVÊNCIA EM RAZÃO DO DIREITO PATRIMONIAL - DECISÃO 
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 
- Estando comprovada a verossimilhança das alegações da autora, somada 
à verificação dos demais requisitos insculpidos no art. 273 do Código de 
Processo Civil, deve-se manter a tutela antecipada deferida. 
- Diante do princípio da necessidade e da proporcionalidade, a Justiça 
sempre dará preferência ao direito da vida e da saúde das pessoas em vez 
do direito patrimonial de outras.

129
 

 

Em outra ocasião, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal pontuou que o 

encurtamento de membros, bem como cicatrizes, são considerados danos estéticos. 

 

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. 
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO 1º RÉU EM MAIOR EXTENSÃO. 
IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. 
FALTA DO USO DO CINTO DE SEGURANÇA. SUPERLOTAÇÃO DO 
VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. SOLIDARIEDADE COM A 
SEGURADORA. DISPÊNDIO NECESSÁRIO COMPROVADO. 
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA ATÉ O LIMITE ACOBERTADO 
NA APÓLICE. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CIRURGIA DE 
QUADRIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. LIMITE DA COBERTURA. 
FATO INCONTROVERSO. DECOTE. DANOS MORAIS. MORTE DE TRÊS 
FAMILIARES. DEBILIDADE PARCIAL PERMANENTE DA AUTORA. 
DANOS ESTÉTICOS. ENCURTAMENTO DE MEMBRO E CICATRIZES. 
FIXAÇÃO PROPORCIONAL EM SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO 
MONETÁRIA A INCIDIR PARA A SEGURADORA. TERMO A QUO.

130
 

 

Portanto, tem-se que os danos ao corpo são os mais propícios a ensejar 

determinada deficiência ao indivíduo, que está sendo devidamente amparado pelos 

tribunais, visto que vêm sendo deferindo aspectos concernentes a danos morais e 

pagamento de pensão. 

Veja-se que de acordo com os julgados acima anteriormente elencados os 

danos que geram deficiência decorrem de maneira corriqueira de acidentes 

automobilísticos, que muitas vezes se dá em virtude de uma conduta que não 

necessariamente era querida pelo causador do dano, mas que poderia ter sido 

evitado caso tivessem sido tomadas as cautelas necessárias. 

Portanto, nada mais plausível do que aquele que ocasionar dano a outrem, 

em virtude de uma má conduta que tenha sido tomada enquanto dirigia, deixando a 

vítima debilitada ou com alguma deficiência, arque com os seus prejuízos, 
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indenizando a vítima pelo dano moral e, dependendo das circunstâncias, efetue o 

pagamento de pensão. 
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CAPÍTULO 7 - DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRANSITO 

 

No mundo globalizado e consumista, onde o número de veículos 

automotores vem aumentando de forma demasiada, os acidentes crescem na 

mesma proporção. As lesões são inevitáveis, suas consequencias e sequelas 

perduram por longos períodos, senão pela vida inteira. Aquele que causa o dano 

deverá indenizar a vitima na proporção da gravidade da lesão. O magistrado analisa 

a gravidade da lesividade e a capacidade financeira do ofensor e determina o 

―quantum” deverá ser ressarcida a vitima. A indenização poderá ser estabelecida em 

razão de morte, danos morais, eventual lucro cessante, pensão e danos materiais, 

conforme o caso concreto.131  

De acordo com Cavalieri Filho,132 no trânsito, pode-se facilmente vislumbrar 

a conduta culposa quando, por exemplo, o veículo não se encontrar apto a trafegar 

e, mesmo assim, seu proprietário o utiliza, configurando, nesta hipótese, a 

negligência. Ainda, aquele que conduz veículo em excesso de velocidade, ou 

avança o sinal vermelho, será imprudente. Não se olvide, ainda, que age com culpa 

aquele que dirige sem habilitação, cometendo acidentes, na modalidade imperícia. 

Nessa seara, Cavalieri Filho salienta que diversas condutas no trânsito 

podem ocasionar lesão aos indivíduos, como, por exemplo, a velocidade excessiva, 

razão pela qual se mostra imprescindível que haja uma legislação que reprima 

condutas que possam ensejar danos a terceiros. 

 

Inúmeras atividades humanas podem provocar dano para os bens jurídicos 
de outrem, até por sua própria natureza perigosa, razão pela qual a lei 
procura estabelecer quais os deveres e cuidados que o agente deve ter 
quando desempenhar essas atividades, como, por exemplo, o limite de 
velocidade nas estradas, uso de equipamentos especiais, respeito aos 
sinais de trânsito, e outras regras técnicas. Pode-se dizer que, quanto mais 
perigosa a atividade, maior será o cuidado que se exigirá do agente.

133
  

 

A indenização é o resultado que se espera derivada da responsabilidade do 

ofensor. A Constituição de 1988 assegura o direito a indenização por dano material, 
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 Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: I - no 
pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família; II - na prestação 
de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida 
da vítima. 
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moral e à imagem. O que se pretende é a restauração do ―statu quo ante‖, ou o mais 

próximo possível daquilo que se chama de situação anterior ao dano.134  

Em determinados casos ―o quantum ―indenizatório não é pago num valor 

integral e sim por pensão. A pensão mensal a ser paga por quem é o responsável 

pelo dano, segundo o Supremo Tribunal Federal deverá ser vitalícia, pois a quem 

sobreviveu ao acidente cabe, como limite, a sua morte e não uma ―provável― 

expectativa de vida.  

Ainda, tem-se que pode ocorrer que em virtude do acontecimento do 

acidente de trânsito a vítima venha a falecer. Aqui, entrará em cena a indenização 

contida no artigo 948, do Código Civil, atribuindo-se, por exemplo, as despesas com 

a vítima, o luto e funeral, conforme salienta Fernandes.135 

Não devem ser confundidos e compensados os benefícios previdenciários, 

que são assistenciais, com a reparação civil de danos por ato ilícito. O réu não pode 

ser responsável pela reparação do ato ilícito, em beneficiário da vítima de seguro 

social. Esta pensão ficará inalterada se a vitima melhorar a sua situação financeira, 

não depende de variações de patrimônio da vitima.  

A despeito do tema, Gonçalves salienta que quando o acidente envolver 

mais de um veículo, faz-se necessário analisar o caso com base na culpa dos 

envolvidos. Entretanto, nas hipóteses em que subsistirem atropelamentos, no qual 

não haja culpa da vítima, por exemplo, tem sido utilizada a teoria do risco objetiva, 

com o escopo de que o proprietário do veículo seja devidamente responsabilizado. 

 

Em matéria de responsabilidade civil aquiliana decorrente de acidente que 
envolve mais de um veículo, a jurisprudência tem ainda se utilizado do 
critério da culpa para solucionar os diversos litígios que são instaurados. No 
entanto, em casos de atropelamento, sem culpa da vítima, ou de 
abalroamentos de veículos parados ou de postes e outros obstáculos, tem-
se feito referência à teoria do risco objetivo ou do exercício de atividade 
perigosa, para responsabilizar o motorista ou o proprietário do veículo, 
afastando-se a alegação de caso fortuito em razão de defeitos mecânicos 
ou de problemas de saúde ligados ao condutor.

136
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 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]X - são invioláveis a intimidade, a 
vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação; [...] 
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Ademais, é de se salientar que de acordo com Marcão nos acidentes 

automobilísticos, em muitas ocasiões, pode-se facilmente constatar o dolo eventual, 

notadamente quando o indivíduo dirige embriagado e, consequentemente, ocasiona 

determinado acidente. Assim, para o autor, a embriaguez perfaz um: "[...] crime 

doloso; comum; vago; formal e de perigo abstrato. [...] para a conformação típica é 

suficiente que o agente pratique a conduta regulada, independentemente de 

qualquer finalidade específica".137 

Outra situação que é corriqueira no trânsito brasileiro é a questão do 

excesso de velocidade, que, de acordo com Rogério Greco138, perfeitamente 

plausível a configuração do dolo eventual, visto ser um elemento apto a violar regras 

de trânsito e, consequentemente, ocasionar danos a outrem. 

Diverso não é o entendimento de Paulo Lúcio Nogueira: 

 

[...] não se pode deixar de observar a presença do dolo eventual na 
condução de veículo automotor em via pública, estando o condutor 
embriagado, praticando racha ou pega, ou quando conduz seu veículo em 
excesso de velocidade, incompatível com a segurança do trânsito, pois é 
fato que todo condutor sabe que essas condutas no trânsito, além de 
proibidas, poderão ocasionar dano ou uma lesão ao bem jurídico tutelado, 
porém não deixa de agir, assumindo o risco de produzir um resultado 
lesivo.

139
 

 

É de se salientar, ainda, que na concepção de Cavalieri Filho,140 vige nas 

relações de trânsito o princípio da confiança, que, basicamente, diz respeito ao fato 

de que as pessoas que estão inseridas no tráfego esperam que o próximo se 

comporte de maneira cautelosa e, sendo assim, condutas negligentes, imprudentes 

ou imperitas não tem o condão de apenas acarretar danos a outrem, mas também 

atenta contra a legalidade. 

Todavia, Cavalieri Filho141 salienta que o número de acidentes no trânsito 

aumentou de maneira exorbitante, cujos danos ficam a mercê de reparação, visto 

que aquele que ocasionou nem sempre possui patrimônio para restituir de maneira 

integral a vítima. 
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CAPÍTULO 8 - A INDENIZAÇÃO EM FACE DOS TRIBUNAIS 

 

Passando para a análise jurisprudencial, notadamente na questão das 

pessoas com deficiência e acidentes automobilísticos, importante trazer alguns 

julgados para uma análise mais precisa. 

Nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1281742, a empresa foi 

condenada ao pagamento de pensão vitalícia, tendo em vista que o defeito no pneu 

ocasionou acidente automobilístico, ensejando a tetraplegia da vítima. 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCASIONADO POR 
DEFEITO NO PNEU DO VEÍCULO - VÍTIMA ACOMETIDA DE 
TETRAPLEGIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE 
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FABRICANTE DE 
PNEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR PARA 
FIXAR PENSIONAMENTO VITALÍCIO E DETERMINAR A CONSTITUIÇÃO 
DE CAPITAL GARANTIDOR OU CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA. 
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 
1. O termo inicial para o pensionamento vitalício, em caso de 
responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, é a data do fato ensejador da 
reparação, qual seja, o evento danoso. 
2. No cálculo da pensão vitalícia deve-se tomar por base os valores dos 
salários-mínimos correspondentes a cada período transcorrido desde o 
acidente. 
3. É cabível a cominação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo 
para o cumprimento de obrigação de fazer consistente na constituição de 
capital garantidor ou caução fidejussória. 
4. Embargos de declaração acolhidos.

142
 

 

Em outra situação, nos autos de Agravo Regimental no Agravo em Recurso 

Especial 166985, restou configurada indenização a título de danos morais, danos 

materiais e danos estéticos decorrentes de acidente automobilístico, eis que em 

virtude da colisão sobreveio a morte de um dos filhos, restando o outro com o braço 

amputado. 

 

AGRAVO REGIMENTAL, DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS 
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DE FILHO . 
MORTE DE FILHO - AMPUTAÇÃO DO BRAÇO DE OUTRO. CUMULAÇÃO 
DO DANO MORAL E ESTÉTICO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. 
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO 
STJ; AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 
1. Não há que se cogitar de ofensa ao artigos 535 do CPC, se, como no 
caso examinado, acórdão se manifestou acerca de todos os pontos 
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necessários ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária à 
pretensão da agravante. 
2. Nos termos da Súmula 387/STJ "É lícita a cumulação das indenizações 
de dano estético e dano moral". Na hipótese, o dano moral foi concedido em 
razão da perda do irmão e filho, do trauma psicológico do acidente em si, e 
da invalidez permanente por amputação do braço do filho menor 
sobrevivente. O dano estético pela deformidade física decorrente da 
amputação. 
3. Embora esta Corte afaste por vezes a incidência do enunciado n.7 de sua 
súmula, apenas o faz quando os valores fixados a título de indenização por 
dano moral se afigurem irrisórios ou exorbitantes, o que não se verifica no 
caso concreto. 
4. Agravo regimental não provido com aplicação de multa.
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Há, ainda, decisão acerca da improcedência do pedido, ante a ausência de 

nexo de causalidade no caso concreto, conforme Apelação Cível 

10021130004894001. 

 

APELAÇÂO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE 
AUTOMOBILÍSTICO - AVARIAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR - AUSÊNCIA 
DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR - IMPROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 
- Ausente a comprovação da prática de qualquer ato lesivo ou omissivo do 
ente municipal e, por consequência, inexistindo o nexo causal, inexiste o 
dever de indenizar, o que impõe a manutenção da sentença, que julgou 
improcedentes os pedidos iniciais.
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No Agravo Regimental no Recurso Especial 527585, ainda que vislumbrado 

no caso concreto que a vítima era menor, foi julgado procedente o pleito acerca da 

pensão vitalícia, visto que a família era de baixa renda e, tão logo atingisse a 

maioridade, a vítima começaria a exercer suas atividades laborais para colaborar 

com o sustento da casa. 

 

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE 
AUTOMOBILÍSTICO. VÍTIMA MENOR. FAMÍLIA DE POUCOS 
RECURSOS. DANO MORAL E PENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 
ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. TARIFAÇÃO PELO CÓDIGO BRASILEIRO 
DE COMUNICAÇÕES AFASTADA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 326-STJ. 
I. Em famílias de baixa renda, considera a jurisprudência que a vítima, ainda 
que menor, iria, ao atingir a idade suficiente para o trabalho, colaborar com 
parte de seus rendimentos em prol da família. Assim, cabível a pensão. 
II. Nas relações de consumo, o consumidor é considerado vulnerável e, 
assim sendo, o ônus da prova deve ser invertido, com fulcro no art. 6º, VIII 
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do CDC, ficando a cargo do fornecedor do serviço demonstrar que não se 
trata de família de baixa renda. 
III. Pacífico o entendimento nesta Corte que o montante arbitrado a título de 
danos morais não se limita aos montantes previstos no Código Brasileiro de 
Telecomunicações. 
IV. Inaplicabilidade da regra do art. 21 do CPC, porquanto, conforme 
Súmula n. 326/STJ: "Na ação de indenização por dano moral, a condenação 
em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência 
recíproca." V. Agravo regimental improvido.
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Vislumbra-se, assim, que a indenização decorrente de acidentes 

automobilísticos decorre de danos materiais, morais e estéticos, além do 

pensionamento, nos casos em que subsiste a morte da vítima.  
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CONCLUSÃO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso de bacharelado em direito vem 

salientar a importância do instituto de Responsabilidade Civil e sua aplicabilidade no 

caso concreto. 

A Responsabilidade Civil está presente na sociedade mundial, desde os 

tempos remotos e vem evoluindo para estabelecer, juntamente com outros institutos, 

a justiça e a harmonia social. 

A evolução da Responsabilidade Civil como ferramenta do Direito vem 

buscar a satisfação e o ressarcimento daquele que foi vitima, de ato ou omissão. 

Grandes doutrinadores elaboraram importantes estudos e reflexões acerca 

do tema e hoje, de forma unânime, asseveram a consistência de elementos 

imprescindíveis para a caracterização de Responsabilidade Civil, a saber: conduta 

omissiva ou comissiva, culposa ou dolosa, nexo de causalidade e, ainda, o evento 

danoso.  

Uma vez, determinada a Responsabilidade Civil e seus elementos 

essenciais, passa-se a efetiva materialização do ressarcimento do dano, ou sua 

indenização. Problemas, a parte, buscam-se a reparação ou compensação daquilo 

que foi ofendido. 

O dano material por sua característica valorativa é o mais fácil de atingir um 

contentamento em relação a prejuízos e indenização. O Dano Material se torna 

numero monetário, pois por orçamento ou peritagem, chega-se a um valor 

determinado e próximo do perfeito, mesmo tratando-se de Dano emergente e Lucro 

Cessante. 

Já no caso de Dano Moral, a sua reparação é mais difícil, por sua natureza, 

que de inicio é imaterial e se materializa com o prejuízo atingido. Nesse aspecto não 

existem parâmetros seguros para a sua quantificação.  

Enquanto que no Dano Material há uma recomposição do patrimônio 

afetado, a reparação do Dano Moral busca a uma recomposição, um consolo, sem 

mensurar a dor.  

Ainda na mesma linha destacamos a Lesão Corporal de Natureza Grave, 

onde a vítima tem garantido na sua indenização, as despesas do tratamento e dos 

lucros cessantes.  
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Conforme a gravidade do dano e sua sequelas determinaram o “quantum” 

indenizatório a ser arbitrado pelo Magistrado. Referente ao Dano Estético, o 

referencial a ser aplicado, ou seja, a deformidade provocada à vítima, leva-se em 

consideração a tristeza, o vexame, a humilhação, sofridos pela vítima em virtude da 

lesão. O Dano Estético está vinculado com o Dano Moral.  

Além do mais, no presente estudo também restou abordada à questão dos 

acidentes automobilísticos, tema que, infelizmente, ocorre de maneira comumente 

na prática, vitimizando diversas pessoas cotidianamente, podendo ensejar danos 

morais, materiais e estéticos.  

Muito se discute acerca da incidência do dolo eventual nos acidentes 

automobilísticos. Nesta seara, menciona-se que se compreende por dolo eventual o 

fato do agente não querer a efetivação de qualquer evento danoso, mas, sabendo 

da possibilidade de ocorrer, assume determinados riscos. 

Subentende-se que nos casos em que se verificar o excesso de velocidade, 

bem como a embriaguez no volante, é possível constatar, veementemente, a 

presença do dolo eventual, que, embora não quisesse ocasionar qualquer evento 

danoso ao indivíduo, procedeu de maneira a assumir os riscos, seja porque 

conduziu o veículo em alta velocidade, seja porque dirigiu embriagado, sendo que 

ambas as condutas são repudiadas de maneira significativa pelo ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Todavia, em que pese o esforço do Direito Brasileiro, em ter despendido 

tempo para o desenvolvimento do instituto da Responsabilidade Civil, bem como a 

criação de uma normatização que pudesse restaurar a vítima na posição que 

anteriormente ocupava, antes da incidência do evento danoso, o número de 

acidentes no trânsito aumentou de maneira exorbitante, e muitos danos tem ficado a 

mercê de reparação, visto que aquele que ocasionou nem sempre possui patrimônio 

para restituir de maneira integral a vítima. 

Portanto, embora os tribunais condenem aquele que lesionou bem jurídico 

de outrem de maneira incisiva, muitas vezes, na prática, tal conduta não se mostra 

eficaz, pois o agente não possui patrimônio suficiente para arcar com os danos 

suportados pela vítima, tampouco de efetuar o pagamento de uma pensão vitalícia 

quando do dano resultar determinada deficiência que tenha o condão de incapacitar 

o indivíduo para o trabalho.  
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