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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo a análise das possibilidades de aplicação da 

responsabilidade civil em casos de acidente envolvendo Veículo Autônomo, tendo como base 

o caso real do atropelamento de Elaine Herzberg por Veículo Autônomo da empresa Uber, 

ocorrido nos Estados Unidos. Inicia-se com um estudo básico, porém necessário, sobre o 

conceito de Inteligência Artificial e de Veículo Autônomo, com o fim de situar o leitor que não 

está familiarizado com esses termos. Após, apresenta-se o caso do acidente em si, com todas as 

circunstâncias que o cercaram e o que fora apurado pelas investigações. Adiante, parte-se para 

algumas considerações a respeito do instituto da responsabilidade civil, tanto históricas como 

doutrinárias, para contextualizar o leitor que não é da área jurídica a respeito desse instituto e 

de como ele é disciplinado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Por fim, analisaremos como o 

caso foi disciplinado em solo americano e traçaremos um comparativo para tentar encontrar a 

melhor solução possível à luz do direito pátrio. 

 

Palavras-chave: responsabilidade civil. Inteligência Artificial. Veículo Autônomo. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the possibilities of applying civil liability in cases of accidents 

involving autonomous vehicles, based on the real case of Elaine Herzberg being run over by 

Uber autonomous vehicles, which occurred in the United States. It begins with a basic but 

necessary study of the concept of Artificial Intelligence and Autonomous Vehicle in order to 

situate the reader who is unfamiliar with these terms. Afterwards, the case of the accident itself 

is presented, with all the circumstances that surrounded it and what was investigated. 

Subsequently, we start with some considerations about the institute of civil liability, both 

historical and doctrinal, to contextualize the reader who is not from the legal area about this 

institute and how it is disciplined by the Brazilian legal system. Finally, we will analyze how 

the case was disciplined on the USA and draw a comparison to try to find the best possible 

solution in the light of homeland law. 

. 

 

Keywords: civil liability. artificial intelligence. autonomous vehicle. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho analisará a questão da responsabilidade civil em acidentes 

envolvendo Veículos Autônomos, isto é, aqueles que se utilizam de Inteligência Artificial para 

se locomoverem, dispensando o motorista humano.  

Nas últimas décadas, o assunto Inteligência Artificial vem ganhando cada vez mais 

espaço, não só no imaginário popular como também na realidade da comunidade científica. 

Ainda que o assunto não seja nenhuma novidade - como veremos no decorrer do trabalho, as 

primeiras pesquisas remontam para a primeira metade do século XX - é nítida a evolução que 

as pesquisas em torno da temática ganharam nos últimos anos, com importantes e notáveis 

inovações. 

O que antes era renegado a obras literárias de ficção científica como Eu, Robô (1950), 

de Isaac Asimov, ou filmes como 2001 - Uma Odisséia no Espaço (1968) e Blade Runner 

(1982) - de Stanley Kubrick e Ridley Scott, respectivamente - cada vez mais ganha contornos 

de realidade, proporcionando não só grandes expectativas, mas também profundas reflexões e 

alguns anseios. 

Evidente que a realidade - para bem ou para mal - ainda está muito aquém do imaginário 

dos grandes autores acima mencionados. Na realidade, um dos únicos defeitos que se pode 

extrair das atemporais obras referenciadas é a mistificação e o alarmismo que, ainda sem querer, 

acabaram por incutir na mente das pessoas. Contudo, e exageros à parte, é fato notório que a 

Inteligência Artificial pode sim acarretar em danos para a população, sendo inclusive esse o 

mote do presente trabalho: o atropelamento de Elaine Herzberg por um Veículo Autônomo, 

ocorrido em 2018 nos Estados Unidos. 

Em momentos disruptivos como esses, cabe ao direito se debruçar sobre os impactos 

que estas novas tecnologias trazem para a nossa vida, porém, na célebre frase de Eugênio 

Facchini Neto e Cristiano Colombo (2018, p. 45): “a célere tecnologia sempre corre à frente do 

paquidérmico direito”. É justo nesse ponto em que se ressalta a relevância do presente artigo: 

tentar fomentar o debate a respeito de um tema inovador, que não possui uma vasta gama de 

referências em nosso país, mas que traz consigo algumas implicações de ordem ética e jurídica, 

sem deixar de mencionar que é uma tecnologia que não deve tardar para estar em solo nacional. 

O objetivo do presente trabalho é realizar um estudo de caso, utilizando como caso 

paradigma o atropelamento de Elaine Herzberg por Veículo Autônomo da empresa Uber, 
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ocorrido em março de 2018 nos Estados Unidos, para que possamos então delinear algumas 

considerações sobre a problemática da responsabilização em acidentes envolvendo automação. 

O método de abordagem a ser utilizado será o indutivo. Partindo de casos particulares a 

serem explorados no estudo de caso, chegar-se-á a uma conclusão geral. Nesse sentido, o 

conjunto de premissas adotado é utilizado para proceder ao exame do fenômeno que é objeto 

desta pesquisa, ou seja, se seria possível a aplicação da responsabilidade civil subjetiva em 

casos análogos ao do atropelamento da moradora de rua Elaine Herzberg por Veículo 

Autônomo (MEZZAROBA, 2009, pp. 62-63). 

Os procedimentos a serem adotados serão a pesquisa bibliográfica e documental, 

utilizando como base a doutrina, o direito comparado e as notícias de casos análogos. 

Em um primeiro momento, serão traçadas algumas explicações históricas e conceituais 

sobre Inteligência Artificial e Veículos Autônomos, para situar e contextualizar o leitor que 

talvez não esteja familiarizado com estas tecnologias, através de pesquisa bibliográfica. Ainda 

neste mesmo capítulo, o acidente que acabou por vitimar fatalmente Elaine Herzberg será 

apresentado ao leitor. 

Em segundo momento, será abordada a questão da responsabilidade civil, também 

inicialmente sobre uma perspectiva histórica, para posteriormente tratar da questão conceitual 

propriamente dita. Far-se-á isso para situar o leitor que não seja da área do direito - por exemplo, 

alguém da área da Tecnologia da Informação - dos conceitos próprios da Ciência Jurídica. 

Por fim, far-se-á uma análise da aplicação da responsabilidade civil no caso de Elaine 

Herzberg à luz do ordenamento jurídico pátrio, comparando com a recente decisão exarada 

pelas autoridades americanas. 

 

2 APRESENTAÇÃO DO CASO 

 

2.1 Estudo de caso sobre o atropelamento de Elaine Herzberg nos Estados Unidos sob a 

ótica do ordenamento jurídico brasileiro 

 

O presente capítulo tem como mote apresentar o caso do atropelamento ocasionado por 

um Veículo Autônomo da empresa Uber e que veio a culminar na morte da americana Elaine 

Herzberg.  



12 

 

Contudo, a concretização desse objetivo demanda que seja realizada previamente uma 

análise dos fatores que circulam esse acidente, como a tecnologia empregada no 

desenvolvimento de tais automóveis e as circunstâncias do acidente. 

Antes de se proceder ao caso a que se propõe a discussão, mister traçar algumas 

considerações conceituais a respeito de Inteligência Artificial, bem como sobre Veículos 

Autônomos, visando a contextualização e uma melhor compreensão dos fatos que serão 

apresentados.  

 

2.1.1 Histórico da Inteligência Artificial 

 

Em que pese a atualidade do tema Inteligência Artificial, as ideias que fomentaram sua 

discussão remontam a tempos muito mais longínquos. De fato, há milhares de anos o homem 

busca entender o jeito como pensamos, ou seja, como um amontoado de matéria - em especial, 

carbono - pode “perceber, prever e manipular um mundo muito maior e muito mais complexo 

do que ele próprio” (GOMES, 2010, p. 234). 

Antes de pretender mimetizar o pensamento humano em um meio artificial, os homens, 

em especial os filósofos, tentavam primeiramente entender como operava o pensamento 

humano (RUSSELL e NORVIG, 2004, p. 3). Pode se dizer então que a filosofia se apresenta 

como a pedra angular do que viria a ser a Inteligência Artificial, com os filósofos debruçando-

se inicialmente na tentativa de entender como se dão os processos de visão, aprendizado, 

memória e raciocínio (MONARD e BARANAUSKAS, 2000, p. 340).  

Apesar disso, foi só no século XX que a Inteligência Artificial propriamente dita deu 

seus primeiros passos. O primeiro trabalho a ser reconhecido como IA foi realizado por Warren 

McCulloch e Walter Pitts, em 1943. Esses pesquisadores tiveram como base três fontes 

principais: “o conhecimento da fisiologia básica e da função dos neurônios no cérebro; uma 

análise formal da lógica proposicional criada por Russell e Whitehead; e a teoria da computação 

de Turing” (RUSSELL e NORVIG, 2004, p. 18). Segundo os autores:  

 

Esses dois pesquisadores elaboraram um modelo de neurônios artificiais, em que cada 

neurônio se caracterizaria como “ligado” ou “desligado”, com a troca para “ligado” 

ocorrendo em resposta à estimulação por um número suficiente de neurônios vizinhos. 

O estado de um neurônio era considerado “equivalente em termos concretos a uma 

proposição que definia seu estímulo adequado”. Por exemplo, eles mostraram que 

qualquer função computável podia ser calculada por certa rede de neurônios 

conectados e que todos os conectivos lógicos (e, ou, não, etc) podiam ser 

implementados por estruturas de redes simples. 
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Ainda de acordo com Russell e Norvig, McCulloch e Pitts foram os primeiros a sugerir 

que redes definidas adequadamente seriam capazes de aprender.  

No contexto da Segunda Guerra Mundial, a necessidade de um computador que 

conseguisse realizar cálculos com alta precisão, principalmente para o desenvolvimento da 

bomba atômica, contribuiu para que a equipe de Alan Turing desenvolvesse o Colossus, seu 

primeiro computador eletromecânico. (SPRITZER et al., 2004). 

Turing, no seu artigo de 1950 intitulado “Computing Machinery and Intelligency”, teria 

sido o primeiro a articular uma visão completa da Inteligência Artificial (GOMES, 2010, p. 

236). O renomado cientista elaborou o famoso Teste de Turing, objetivando comprovar a 

impossibilidade de se fazer distinção entre entes inegavelmente inteligentes (GOMES, 2010, p. 

236).  

O Teste de Turing tem por base o famoso “jogo da imitação”. A versão “original” do 

jogo era apresentada da seguinte forma: um indivíduo faria pergunta a outros dois, contudo, 

sem poder vê-los ou ter acesso diretamente às suas respostas, sendo estas comunicadas ao 

entrevistador através de um mediador. O objetivo dos que respondem às perguntas é convencer 

o entrevistador de que são mulheres. O participante homem devia ludibriar o entrevistador a 

tomá-lo por mulher, enquanto a mulher deveria comprovar ser, de fato, uma mulher. A 

finalidade do jogo é descobrir qual entre os dois participantes está mentindo (ZILIO, 2009, p. 

209). 

Turing, entretanto, objetivando provar seu ponto anteriormente mencionado, realiza 

uma importante alteração na configuração do jogo. Ele substitui um dos participantes humanos 

por uma máquina, propondo como desafio que o entrevistador consiga adivinhar qual dos dois 

entrevistados é a máquina. Caso o entrevistador não consiga, o computador vence o jogo 

(LIMA, 2017, p. 4). 

Segundo Lima (2017, p. 4), a ideia por trás do jogo proposto por Turing não era “apurar 

a predisposição de apresentar respostas certas para as perguntas, mas sim, verificar o quão 

próximas as respostas são dadas por um ser humano”.  

Outros dois pesquisadores, Allen Newell e Herbert Simon elencam-se entre os 

“pioneiros” no que tange à criação de programas inteligentes. Esses pesquisadores 

desenvolveram o Logic Theorist, programa que utilizava as regras da Lógica para tentar 

comprovar argumentos. Segundo Monard e Baranauskas (2000, p. 341): “o Logic Theorist não 

só reproduziu muitas das provas que seres humanos haviam desenvolvido como também, no 
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caso de um teorema, ele produziu uma prova mais curta e mais direta daquela encontrada na 

maioria de livros de Lógica. ” 

Contudo, o termo “Inteligência Artificial” só seria cunhado em 1956, quando John 

McCarthy organizou o famoso Darmouth Summer Research Projetct on Artificial Intelligence, 

na esteira do entusiasmo causado pelo Logic Theorist (MONARD e BARANAUSKAS, 2000, 

p. 341). O estudo objetivava sustentar a hipótese inicial de que quaisquer aspectos da 

inteligência humana podem, a princípio, ser representados por uma máquina. A ideia era tentar 

descobrir como fazer as máquinas utilizarem a linguagem, a partir de abstrações e conceitos, 

estando aptas para resolver problemas que até então eram reservados aos seres humanos 

(RUSSELL e NORVIG, 2004, p. 19). 

O entusiasmo inicial com as pesquisas envolvendo Inteligência Artificial encontrava 

algumas limitações, em especial em virtude do primitivismo do equipamento utilizado. De 

qualquer forma, os anos de 1952 até 1969 foram os de maior expectativa e deslumbramento 

com a Inteligência Artificial. 

Newell e Simon, depois de experimentarem sucesso com o Logic Theorist, 

prosseguiram com o desenvolvimento do GPS (General Problem Solver), projetado desde o 

início para imitar protocolos humanos de resolução de problemas (RUSSELL e NORVIG, 

2004, p. 19). O trabalho dos dois pesquisadores gerou grandes expectativas de que a IA fosse 

capaz de resolver problemas que até então a computação tradicional não teria sido capaz de 

resolver. Nesse contexto surgiram previsões de que computadores em um futuro próximo 

seriam capazes de “pensar, aprender, fazer analogia, agir e até criar” (MONARD e 

BARANAUSKAS, 2000, p. 343). 

Contudo, em que pese o GPS poder ser considerado “o primeiro programa a incorporar 

a abordagem de ‘pensar de forma humana’” (RUSSELL e NORVIG, 2004, p. 19), o programa 

não conseguiu atingir sua pretensão, não em virtude da baixa capacidade computacional, mas 

sim por problemas de ordem teórica (MONARD e BARANAUSKAS, 2000, p. 343). 

Ocorre que o programa, embora possuísse uma pretensão generalizadora, esbarrava em 

limitações inerentes à própria Inteligência Artificial. Conforme Monard e Baranauskas (2000, 

p. 43): “pessoas usam habilidades e conhecimento específicos sobre um domínio para resolver 

problemas em diferentes contextos. E, em geral, habilidades e conhecimento específicos não 

generalizam entre diferentes áreas”. Numa comparação, uma máquina capaz de derrotar o 

campeão mundial de xadrez talvez seja absolutamente incapaz em qualquer outro jogo de 

tabuleiro (PEIXOTO e SILVA, 2019, p. 90). 
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O entusiasmo vivenciado pelos estudos em Inteligência Artificial foi acalmado no 

período de 1966 até 1973. Os sistemas baseados em IA eram testados em exemplos simples, 

obtendo sucesso. Porém, quando foi o momento de testá-los em conjuntos de problemas mais 

extensos ou complexos, falharam miseravelmente (GOMES, 2010, p. 237). 

A alternativa para superar os programas de IA desenvolvidos até então, voltados para 

problemas mais simples e de menor complexidade, foi delimitar a área de atuação dos 

programas, utilizando um conhecimento mais amplo e específico (RUSSELL e NORVIG, 

2004, p. 24). Nesse contexto surgiu o DENDRAL, em 1969, programa voltado “para 

desenvolver soluções capazes de encontrar as estruturas moleculares orgânicas a partir da 

espectrometria de massa das ligações químicas presentes em uma molécula desconhecida” 

(GOMES, 2010, pp. 237-238). Em outras palavras, o DENDRAL era capaz de prever, através 

de análises de rotina, estruturas de compostos químicos. Nas palavras de Russel e Norvig (2004, 

p. 24): “O DENDRAL foi importante porque representou o primeiro sistema bem-sucedido de 

conhecimento intensivo: sua habilidade derivava de um grande número de regras de propósito 

específico”. 

Os anos 80 foram os responsáveis por dar um novo frescor ao paradigma da Inteligência 

Artificial. O lançamento do projeto japonês “Fifth Generation”, em 1981, estabeleceu um novo 

paradigma, fazendo com que a pesquisa em Inteligência Artificial voltasse a receber 

investimentos dos governos e dos órgãos de fomento após um período de desinteresse 

(MONARD e BARANAUSKAS, 2000. p. 345). Deste ponto em diante, a IA se consolidava 

como uma indústria, o que pode ser verificado até os dias atuais, movimentando um mercado 

não mais de milhões, mas sim bilhões de dólares. 

 

2.1.2 Inteligência Artificial: conceitos e subáreas 

 

Como já destacamos no capítulo anterior, os filósofos foram os primeiros a tentar 

entender como funciona o pensamento humano. Contudo, é importante frisar que além da 

Filosofia, diversas outras áreas do conhecimento legaram importantes contribuições para o 

desenvolvimento da Inteligência Artificial, como a Linguística, a Biologia, a Neurociência, a 

Psicologia, e diversas outras. 

A tarefa de conceituar o significado de Inteligência Artificial não é fácil, não havendo 

consenso entre pesquisadores da área para a elaboração de um conceito único. 
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Antes de nos atermos à definição de Inteligência Artificial, faz-se necessário traçar 

algumas considerações sobre o conceito de “inteligência”, tarefa esta que é tão ou mais árdua 

que a primeira, razão pela qual teceremos considerações breves para não nos desviarmos do 

objetivo do presente trabalho. Estudiosos da área da psicologia e da pedagogia não chegaram 

ainda a um consenso sobre o que é a inteligência e qual a sua origem. A título meramente 

exemplificativo da complexidade do assunto, citemos a Teoria das Múltiplas Inteligências, 

formulada por Howard Gardner, que defende não uma, mas sim variados tipos de inteligência 

para diferentes contextos. (RODRIGUES, 2015, pp. 7-9)  

Voltando à Inteligência Artificial, como já falamos anteriormente, também não há entre 

os especialistas uma conceitualização precisa do que ela seria. Stuart Russell (2016) conceitua 

Inteligência Artificial como o estudo dos métodos aptos a fazer com que computadores ajam de 

forma inteligente. Russell, numa abordagem mais voltada ao racionalismo, diz que um 

computador age de forma inteligente quando faz a coisa certa ao invés da errada, sendo a coisa 

certa a ação mais propensa a atingir um objeto. 

Miles Brundage (2018, p. 13) define Inteligência Artificial como um corpo de pesquisa 

e engenharia focado em utilizar tecnologia digital para criar sistemas capazes de desempenhar 

tarefas que requerem o uso de inteligência, normalmente desempenhadas por indivíduos 

humanos. Brundage (2018, p. 14) ainda sustenta que há muitos usos possíveis para essa 

tecnologia, como por exemplo desempenhar tarefas que sejam consideradas tediosas ou que 

demandam uma grande quantidade de tempo para realizá-las. A título exemplificativo, as 

máquinas que traduzem texto (como a da Google) se enquadram nessa categoria. 

Fabiano Hartmann Peixoto e Roberta Zumblick (2019, p. 20) definem a Inteligência 

Artificial como uma subárea da ciência da computação que buscaria simular processos 

específicos da inteligência humana por intermédio de recursos computacionais. 

Como já mencionado no subcapítulo anterior, ao abordarmos o contexto histórico da 

Inteligência Artificial, a IA é mais efetiva quando utilizada para desempenhar tarefas 

específicas. Em fato, estudiosos da área realizam a separação entre a Inteligência Artificial 

Geral (anteriormente chamada de IA forte), que tem objetivo de criar sistemas inteligentes com 

competências amplas, possuindo uma amplitude de aplicação que em tese seria muito mais 

próxima da multiplicidade de tarefas desempenhadas pelo cérebro humano (RUSSELL, 2016), 

e a Inteligência Artificial Específica (anteriormente chamada de IA fraca), concebida para 

resolver problemas individualizados e específicos. 
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Entre as inúmeras aplicações de Inteligência Artificial, além da já citada tradução de 

textos por programas computacionais, elencam-se: visão computacional; deep learning - 

“aprendizado profundo”, tendo por base a utilização de redes neurais; Processamento de 

Linguagem Natural; machine learning - “aprendizado de máquina”, e diversos outros. Cada 

uma dessas aplicações é ajustada para a realização de tarefas específicas (STONE, 2016, p. 4). 

Há evidências de que a Inteligência Artificial seria capaz inclusive de superar o 

desempenho humano em algumas tarefas. Fabiano Hartmann Peixoto e Roberta Zumblick 

(2019, p. 79) destacam o exemplo do diagnóstico de câncer de pele:  

 

[...] uma IA que passou por um processo de machine learning foi mais precisa no 

diagnóstico de melanomas (índice de acerto de 96%) do que os dermatologistas 

(índice de acerto de 86%). Isso quer dizer que as pessoas não vão mais precisar ir ao 

médico? Claro que não: é preciso de intuição, abstração e muitas outras competências 

para se decidir o que é melhor para um paciente. Mas a IA específica vai auxiliar cada 

vez mais os médicos nos seus diagnósticos e auxiliar no treinamento dos profissionais 

da saúde. 

 

Das mais variadas subáreas que se albergam no seio da IA, nos deteremos a analisar 

melhor o machine learning, mais especificamente o deep learning, uma vez que são os ramos 

da IA utilizados na produção dos Veículos Autônomos. 

Para o desempenho de suas funções, os Veículos Autônomos utilizam-se de tecnologias 

próprias da Inteligência Artificial, em especial o machine learning e o deep learning. 

Machine learning, nas palavras de Fabiano Hartmann Peixoto e Roberta Zumblick 

(2018, p. 89), consiste na habilidade de sistemas de IA adquirirem conhecimento próprio ao 

extrair padrões de dados não processados. A ideia que fundamenta esta área de pesquisa é 

possibilitar que os computadores aprendam sozinhos. 

Assim, o machine learning seria uma forma dos computadores melhorarem sua 

performance através da experiência, desde que devidamente programadas para aprenderem 

(RUSSELL, 2016). 

Há três modalidades de machine learning: aprendizado supervisionado, aprendizado 

não supervisionado e aprendizado por reforço.  

A primeira modalidade - aprendizado supervisionado - é mais utilizada em tarefas de 

classificação e regressão. Os algoritmos1 de aprendizado supervisionado dependem da 

existência de um conjunto de dados rotulados, que são usados como dataset de treino; um outro 

                                                 
1
 Algoritmos são, em suma, uma sequência finita e ordenada de passos (instruções) para a resolução de um 

determinado problema, através da realização de uma tarefa (FERRARI e CECHINEL, 2008, p. 14).  
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conjunto de dados rotulado, mas que não teriam o rótulo submetido para a máquina, consistindo 

no dataset de teste; e por fim, uma etapa de validação do desempenho da máquina em 

comparação aos rótulos esperados (PEIXOTO e SILVA, 2019, p. 92). 

A segunda modalidade - aprendizado não supervisionado - é mais parecida com a forma 

como humanos aprendem. Nesse caso, temos um problema muito menos definido, já que nós 

não somos informados sobre quais padrões são os almejados, tampouco uma métrica óbvia de 

erros a serem medidos (MURPHY, 2012, p. 2). 

A terceira modalidade - aprendizado por reforço - é a de uso menos comum. Consiste 

no aprendizado por experiência, com base na interação com o ambiente. Essa modalidade 

difere-se do aprendizado supervisionado por não possuir um referencial de comportamento 

esperado, buscando em situações desconhecidas a finalidade de fazer com que sistema vá além 

das situações demonstradas no treinamento (SUTTON e BARTO, 2017, p.2). 

Ao abordarmos a questão do deep learning, não há como fazê-lo sem discorrer um 

pouco sobre redes neurais. Como já mencionamos ao tratar do histórico da Inteligência 

Artificial, as redes neurais artificiais não são novidade, haja vista que estão intrinsecamente 

ligadas à própria gênese da IA, através do trabalho de Warren McCulloch e Walter Pitts, na 

primeira metade da década de 40. 

De acordo com Jorge Muniz Barreto (1997, p. 64), “a construção de redes neurais 

artificiais tem inspiração nos neurônios biológicos e nos sistemas nervosos”. Ainda segundo o 

autor, as redes neurais artificiais consistem em sistemas complexos, cujos elementos são os 

neurônios constitutivos e as conexões que eles realizam (1997, p. 69). 

Assim, as unidades individuais (neurônios) recebem inputs de outras unidades, bem 

como enviam outputs a outras, de maneira a mimetizar as reações eletroquímicas que ocorrem 

nas sinapses (RNN), difundindo a ativação da rede. 

Embora as redes neurais artificiais (RNA) tenham como base as redes neurais naturais 

(RNN), estas estão muito distantes daquelas, sendo frequente os casos em que as semelhanças 

são mínimas (BARRETO, 1997, p. 64). Segundo Russell (2016), as RNAs não se comportam 

como cérebros, uma vez que os neurônios reais possuem uma complexidade muito maior do 

que as suas representações nas RNAs, existindo uma grande variedade de neurônios, com a 

conectividade variando ao longo do tempo. Além disso, o cérebro possui outros mecanismos 

além da comunicação entre neurônios que são capazes de alterar o comportamento. 



19 

 

Segundo Fabiano Hartmann Peixoto e Roberta Zumblick (2019, p. 99), as redes neurais 

consistem na forma pela qual ocorre o aprendizado de máquina profundo, também chamado 

deep learning. 

O deep learning é oriundo da necessidade da IA resolver tarefas tidas como simples 

para os seres humanos desempenharem, mas difíceis de serem representadas formalmente. Tais 

tarefas são realizadas de maneira praticamente automática, intuitiva, pelos seres humanos, como 

o reconhecimento de palavras quando alguém fala e o reconhecimento de rostos em fotografias. 

Tendo essa necessidade em mente, a solução utilizada foi permitir que os computadores 

aprendessem pela experiência e entendessem o mundo através de uma hierarquia de conceitos, 

cada qual definido com relação a conceitos mais simples. Com isso, o computador seria capaz 

de aprender um conceito complicado, construindo-os a partir de conceitos simples. 

(GOODFELOW et al., 2016). 

O deep learning nada mais é então do que uma forma específica de machine learning 

que envolve o treinamento de redes neurais com muitas camadas de unidades (PEIXOTO e 

SILVA, 2019, p. 99). Essas camadas, quanto mais numerosas forem, aumentam a complexidade 

do sistema, pois dificultam que os pesquisadores, ao analisar o output, consigam entender como 

o computador chegou a tal conclusão (MAINI e SABRI, 2017, p. 76). 

Entre as possíveis aplicações para deep learning elencam-se: compreensão e geração de 

linguagem natural em tradutores, reconhecimento de rostos e objetos em fotografias e 

filmagens, e Veículos Autônomos. 

 

 

2.1.3 Inteligência Artificial e Veículos Automotores 

 

Antes de se abordar propriamente a questão dos Veículos Autônomos, mister trazer à 

baila o conceito de autonomia. É sabido que uma mesma palavra pode albergar diversos 

significados distintos, a variar conforme o contexto e a situação de seu emprego. No caso em 

análise, levando em conta o objeto do presente trabalho, usaremos o conceito de autonomia 

como “capacidade de dirigir-se” (MICHAELIS, 2019).2 Ou seja, um Veículo Autônomo é 

aquele que possui capacidade de dirigir-se sem a necessidade de um piloto que o comande. 

                                                 
2
 Em que pese o termo “autonomia” possuir uma concepção própria nas Ciências Jurídicas, o sentido utilizado no 

presente trabalho é distinto. No Direito, e mais especificamente no Direito Civil, chama-se “autonomia privada” a 
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Embora tal conceito possa parecer simples, interessante traçar algumas considerações a 

respeito da história a automação veicular, bem como alguns pormenores a respeito da 

tecnologia. 

Historicamente, as primeiras ideias referentes à automação de veículos nos remetem a 

1939, em que a exposição Futurama, exibida pela General Motors na Feira Mundial de Nova 

Iorque, projetava como seria o trânsito de veículos para o ano de 1959. A Futurama apresentava 

um protótipo de uma AHS (Automated Highway System), ou seja, rodovias inteligentes, as quais 

os pesquisadores almejavam que no futuro viessem a corrigir as falhas humanas na condução 

dos veículos (RODRIGUES, 2017, p. 15). No entanto, o ambicioso projeto dos pesquisadores 

foi freado pela conjuntura da Segunda Guerra, estando o Governo dos Estados Unidos 

preocupado com outras prioridades. 

A concretização do que era almejado pelos desenvolvedores do Futurama, no entanto, 

seria postergada para 1977, mas no Japão. A Tsubuka Mechanical Engineering Laboratory 

desenvolveu o primeiro veículo verdadeiramente autônomo, que se locomovia através do 

processamento de imagens das marcas brancas desenhadas nas estradas, acompanhando o 

trajeto (BRODSKY, 2016, p. 854). 

Mais próximo da tecnologia dos Veículos Autônomos da atualidade, Ernst Dickmanns 

desenvolveu em 1980 um Veículo Autônomo guiado por câmeras, capaz de atingir a velocidade 

de 100km/h em uma rodovia vazia (BRODSKY, 2016, p. 855). 

O mercado dos Veículos Autônomos começou a chamar atenção de uma série de países 

como Alemanha, China, Coréia do Sul, França, Inglaterra e Itália, bem como de suas 

montadoras, tais como Ford, Mercedes, BMW, Volvo e Saddilac (FACCHINI NETO e 

COLOMBO, 2018, p. 43). Atualmente, grandes empresas como a Tesla, a Google, a Uber e a 

Waymo, por exemplo, investem de maneira massiva no desenvolvimento de Veículos 

Autônomos.  

Voltando para a conceituação, importante salientar que a automação veicular não é algo 

estanque, suportando graduações em diferentes níveis. Conforme a National Highway Traffic 

Safety Administration o grau de autonomia de um veículo apresenta 6 níveis de graduação, os 

quais vejamos: level 0 - zero autonomia, incumbindo ao motorista o desempenho de todas as 

tarefas inerentes à direção, bem como estar atento ao tráfego; level 1 - o veículo ainda 

permanece sob controle do motorista, porém apresentando algumas funções automatizadas, 

                                                 
liberdade de as pessoas utilizarem contratos, ou até negócios jurídicos unilaterais, para regularem seus interesses, 

ainda que dentro de certos limites estabelecidos pela lei (NORONHA, 1994, p. 115) 
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level 2 - permite uma automação parcial, com o veículo automatizando funções como 

aceleração e controle de direção, porém obrigando o motorista a estar atento ao tráfego e ao 

desempenho do veículo; level 3 - automação condicional, estando o motorista obrigado a 

permanecer no veículo, mas não necessariamente supervisionando todas as funções do carro, 

mas sim estando atento para tomar o controle em situações que demandem a rápida intervenção 

humana; level 4 - alta automação, estando o carro apto a realizar todas as funções da direção, 

desde que atendidas certas circunstâncias que deverão ser monitoradas pelo motorista, tendo 

este a opção de reaver o controle quando quiser; level 5 - automação completa, em que o carro 

está apto a realizar todas as funções da direção, em quaisquer circunstâncias, e podendo o 

motorista reaver o controle quando quiser. 

 

2.1.4 Elaine Herzberg: vítima da Inteligência Artificial? 

 

No dia 18 de março de 2018, na cidade de Tempe, Arizona, ocorreu o primeiro acidente 

com morte causado por um Veículo Autônomo na história. Elaine Herzberg, de 49 anos, foi 

atropelada por volta das 21:58h (fuso horário local) por um Veículo Autônomo da empresa 

Uber3, vindo a falecer no hospital em virtude dos ferimentos causados (NTSB, 2018, p. 1). 

Elaine atravessava a avenida Mill (sentido norte), de oeste para leste, estando fora da 

faixa designada para travessia de pedestres, quando foi atingida por um Veículo Autônomo 

baseado em um Volvo XC90 que também seguia na avenida em sentido norte, numa velocidade 

aproximada de 60 km/h (NTSB, 2018, p. 1). Dentro do veículo, que se encontrava em fase de 

testes, estava a condutora de segurança Rafaela Vasquez, a quem ficou incumbida a tarefa de 

assumir o controle do veículo em caso de necessidade. 

O veículo - equipado com 10 radares e um LiDar - teria detectado algo a sua frente cerca 

de 6 segundos antes do impacto, mas não teria reconhecido o obstáculo como uma pessoa. 

Inicialmente, os radares classificaram Elaine como um objeto desconhecido, depois como um 

veículo e então como uma bicicleta. Cada uma dessas categorias demandaria uma ação diferente 

por parte do sistema autônomo. Cerca de 1,3 segundos antes do impacto, o sistema determinou 

que uma frenagem de emergência era necessária, tarefa que seria normalmente executada pelo 

                                                 
3
 Nos últimos anos, a Uber, assim como outras empresas como a Google e a Tesla, está investindo na aquisição de 

Veículos Autônomos. Foram comprados cerca de 24.000 veículos utilitários da Volvo para que pudesse ser 

formada uma frota de carros sem motorista (REUTERS, 2017). Os veículos - modelo XC90 - são vendidos por 

US$ 47 mil nas concessionárias americanas, estando a frota completa estimada em mais de US$ 1 bilhão. O 

objetivo da empresa é reduzir custos com o serviço de transporte. 
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condutor humano. Contudo, o sistema não foi projetado para avisar o condutor da necessidade 

de frenagem, tampouco possuía sistema de frenagem autônomo. 

Várias hipóteses foram levantadas sobre a morte de Elaine. Problemas com o software, 

com os sensores instalados, responsabilidade da motorista de segurança e até mesmo da própria 

vítima foram algumas das possibilidades suscitadas. 

No que tange ao software, Michael Rampsey, especialista em Veículos Autônomos, 

assevera que houve uma completa falha do sistema em reconhecer uma pessoa que foi 

facilmente observada na filmagem da câmera frontal do veículo. 

Quanto aos sensores, Brad Templeton (SAID, 2018), consultor automotivo e 

desenvolvedor de software que estava prestando consultoria para a concorrente Waymo, 

pontuou que os avançados sensores equipados no veículo não seriam afetados pela escuridão 

da noite. Inclusive, em uma conferência realizada pela Uber no ano de 2017, motoristas de 

segurança realizaram testes na tecnologia dos sensores e constataram que era efetiva em 

detectar com antecedência o eventual aparecimento de transeuntes abruptos, inclusive 

conseguindo frear o veículo antes mesmo que o motorista de segurança pudesse enxergar o 

pedestre. 

Sobre a possibilidade de a vítima ter concorrido para o atropelamento, exames 

toxicológicos realizados após o acidente constatam que Elaine Herzberg teria a presença de 

metanfetamina e maconha em seu sangue. Contudo, a mera presença das referidas substâncias 

em seu sangue não é fator determinante para aferir que a vítima contribuiu para o próprio 

atropelamento, ainda que tais substâncias possam afetar os reflexos e a coordenação motora, 

inibindo seu senso de auto-preservação. 

A National Transportation Safety Board, em relatório preliminar a respeito do acidente, 

apontou inicialmente que Herzberg estaria vestindo roupas escura, que não teria olhado na 

direção do veículo, que teria atravessado a rua em uma área que não era bem iluminada e que 

não teria respeitado a faixa de pedestres, uma vez que no local havia a presença de uma placa 

avisando aos pedestres para realizarem a travessia em uma faixa localizada aproximadamente 

110 metros ao norte. 

A câmera frontal do veículo não capturou Herzberg até aproximadamente 1.4 segundos 

antes da colisão. Contudo, em que pese o relatório preliminar realizado pela NTSB, vídeos 

gravados por outros motoristas passando pelo mesmo trecho durante a noite, bem como relatos 

por eles apresentados, indicam que a área era bem iluminada. 
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De acordo com o The Information (2018), o sistema de segurança instalado nos veículos 

autônomos da Uber estaria propositalmente com uma baixa sensibilidade, de maneira a diminuir 

o perigo e aumentar o “conforto do passeio”, uma vez que pessoas que realizaram testes em 

veículos autônomos da Waymo e General Motors - concorrentes diretas da Uber - relataram 

que a viagem era desconfortável, com freadas abruptas mesmo quando não havia nada pela 

frente.  

A Uber, por sua vez, programou seu software de maneira que este fosse capaz de ignorar 

os chamados “falso positivos”, bem como objetos que mesmo estando no caminho não 

representariam perigo verdadeiro ao motorista, como uma sacola voando na beira da estrada, 

por exemplo. 

Por fim, pode-se levantar ainda a hipótese de responsabilização da motorista Rafaela 

Vasquez. De acordo com investigações realizadas pela Polícia, filmagens de dentro do veículo 

mostram que Rafaela estava com o olhar voltado para a altura do joelho nos momentos que 

imediatamente precedem a colisão, levantando a cabeça em direção à estrada menos de um 

segundo antes do impacto. Ademais, não se encontrava com as mãos no volante. 

Perícias realizadas posteriormente no celular de Vasquez indicam que a motorista estaria 

assistindo ao programa The Voice no serviço de streaming Hulu, não prestando a devida atenção 

na sua incumbência como motorista de segurança, qual seja, estar atenta à estrada para eventual 

- no caso em tela, necessária - intervenção. De acordo com os registros, o serviço de streaming 

teria iniciado às 21h46, terminando às 21h59, um minuto após a colisão. 

A Polícia, realizando um comparativo com as condições de visibilidade do momento do 

acidente, concluiu que 85% dos motoristas seriam capazes de enxergar Herzberg a uma 

distância de 44 metros, 5.7 segundos antes do carro atingir Elaine. 

A Promotoria do Condado de Maricopa se recusou a coordenar o processo contra a Uber, 

uma vez que teriam participado junto à Uber de uma campanha contra dirigir sob efeitos do 

álcool, em março de 2016. 

Em 4 de março de 2019, a Promotora do Condado de Yavapai, Sheila Polk, escreveu 

em carta que não havia base para imputar culpabilidade criminal para a Uber. Ademais, 

recomendou que o Departamento de Polícia de Tempe continuasse a investigação para a 

obtenção de melhores evidências, especialmente no que se refere ao vídeo do atropelamento. 

Polk entende que o vídeo deve ser analisado por um expert, de modo a determinar se Rafaela 

Vasquez teria (ou poderia) ter visto na noite do acidente, dada a velocidade em que o veículo 

trafegava, as condições de iluminação e outros fatores relevantes (STERN, 2018). 
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Seguindo a recomendação da Promotoria do Condado de Yavapai, a Polícia de Tempe 

realizou recentemente teste para verificar as condições de iluminação do local do acidente. O 

caso ainda não foi encerrado, estando em aberto a possibilidade de responsabilização de Rafaela 

Vasquez.  

 

2.2 REFLEXOS DO CASO NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Em que pese já existirem carros que não dependem de motorista em nosso país 

(PAIXÃO, 2017), a incipiência da referida tecnologia faz com que não haja um vasto arcabouço 

jurídico-normativo que recepcione essa inovação.  

Evidentemente, é natural que haja um descompasso entre o ritmo com que a 

inventividade do universo científico nos presenteia com inovações revolucionárias e o ritmo 

com o qual o Estado realiza a regulamentação dessas tecnologias. É próprio da atividade 

reguladora do Estado não acompanhar o dinamismo das relações sociais do mundo fático, 

principalmente no que tange à inovação científica. 

Primeiramente, é importante destacar que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 

9.503/1997) não alberga dispositivos que sejam aplicáveis ao tráfego de veículos autônomos. 

Pelo contrário, “as disposições e requisitos legais atinentes ao condutor são aplicáveis a seres 

humanos apenas, sendo incompatíveis com a tecnologia do carro autônomo” (VIEIRA et al., 

2018). No que tange à eventual necessidade de responsabilização civil, o cenário não é menos 

nebuloso.  

Ao analisar o caso apresentado no presente trabalho sob a ótica do ordenamento jurídico 

brasileiro, algumas questões devem ser pontuadas. Em primeiro lugar, como já foi mencionado 

anteriormente, existem graduações na intensidade da automação dos veículos.  

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 28, afirma que “o condutor deverá, a 

todo momento, ter domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis 

à segurança do trânsito” (BRASIL, 1997).  

Da leitura do supracitado dispositivo, duas observações podem ser feitas. A primeira, 

de cunho mais geral e que salta aos olhos, é que o artigo citado claramente não está em 

conformidade com o novo paradigma tecnológico a ser trazido pelos Veículos Autônomos. Em 

que pese esses veículos ainda estarem em fase de teste - o que por si só enseja a existência dos 

chamados safety drivers (motoristas de segurança) sentados ao volante e atentos ao trajeto -, é 

necessário admitir que a ideia por trás do desenvolvimento de carros que independem do 
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controle humano é de que no futuro não seja necessário que os motoristas estejam atentos à 

estrada, otimizando o conforto e o tempo para inclusive realizar outras atividades enquanto o 

veículo se desloca. Em uma perspectiva do dever ser, o ideal seria a alteração não apenas do 

dispositivo destacado, mas sim de todo o ordenamento jurídico brasileiro, de maneira a 

estarmos aptos para recepcionar as inevitáveis mudanças trazidas pela tecnologia, reduzindo ao 

máximo os impactos negativos trazidos por ela.  

A segunda, de cunho mais específico e mais relevante para o presente trabalho, é que 

com base no nosso ordenamento jurídico vigente, Rafaela Vasquez poderia ser responsabilizada 

pelo fatal atropelamento de Elaine Herzberg, tanto do ponto de vista criminal quanto do ponto 

de vista civil, sendo este último o enfoque deste trabalho. 

Como já foi mencionado anteriormente, Vasquez foi incumbida da tarefa de ser a 

motorista de segurança do veículo que ocasionou o atropelamento de Herzberg, na noite de 18 

de março de 2018. Não obstante a incumbência para qual foi designada, filmagens do interior 

do veículo mostram que a motorista não estava atenta ao trajeto realizado pelo automóvel, 

estando inclusive olhando para o celular instantes antes da colisão ocorrer.  

 

 

 

3 A RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE COM VEÍCULO AUTÔNOMO 

 

A responsabilidade civil é instituto de suma importância para o direito brasileiro, vez 

que possui implicações nas mais variadas áreas. Seja no Direito Civil, seja no Administrativo, 

Ambiental ou consumerista. O legislador pátrio faz menção à responsabilidade civil em vários 

de seus diplomas, ainda que certas especificidades possam variar de uma área do Direito para 

outra. 

Antes de adentrarmos especificamente no cerne deste trabalho, que é a responsabilidade 

civil em acidente com Veículo Autônomo, mister trazer algumas considerações mais gerais 

sobre responsabilidade civil em acidentes de trânsito, bem como responsabilidade civil oriunda 

de danos causados por robôs (Inteligência Artificial). 

Todavia, primeiramente se faz necessário realizar uma contextualização histórica e 

conceitual a respeito da responsabilidade civil em si, para situar o leitor que não seja da área 

jurídica ou que porventura possa não estar familiarizado com o instituto. 
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3.1 Conceito de responsabilidade 

 

A discussão sobre o conceito de responsabilidade transcende os limites do direito como 

ciência, tendo inclusive implicações filosóficas, sociológicas, culturais e políticas. Entendendo 

esse caráter multidisciplinar da responsabilidade, que pode possuir diferentes significados em 

diferentes contextos, o que não se pode negar é que a responsabilidade é indissociável do 

convívio em sociedade, consistindo em um fato da vida (DIAS, 2011, p. 1). 

Paulo Nader (2016) salienta que não há univocidade no que tange à noção de 

responsabilidade, não sendo exclusiva do campo jurídico, sendo objeto também da Moral “e 

considerada nos planos da Religião e das Regras de Trato Social”. 

José de Aguiar Dias (2011, p. 2) aponta uma característica inerente ao conceito de 

responsabilidade: a noção de dever. Pode se dizer que a responsabilidade é intrinsecamente 

relacionada à noção de dever, de obrigação. Nas palavras do autor (2011, p. 2): 

 

A responsabilidade é, portanto, resultado da ação pela qual o homem expressa o seu 

comportamento, em face desse dever ou obrigação. Se atua na forma indicada pelos 

cânones, não há vantagem, porque supérfluo, em indagar da responsabilidade daí 

decorrente. Sem dúvida, continua o agente responsável pelo procedimento. Mas a 

verificação desse fato não lhe acarreta obrigação nenhuma, isto é, nenhum dever, 

traduzido em sanção ou reposição, como substitutivo do dever de obrigação prévia, 

precisamente porque a cumpriu. 

 

Há que se pontuar a existência de uma separação entre responsabilidade jurídica - que 

receberá destaque aqui - e responsabilidade moral. Por diversas vezes, é comum que os 

conceitos possam permear um ao outro. Segundo Carlos Roberto Gonçalves (2011, p. 20), a 

responsabilidade pode resultar tanto da violação de normas morais quanto de normas jurídicas, 

de maneira separada ou concomitante, haja vista que alguns atos ou fatos que concretizam a 

infração são, por muitas vezes, condenáveis pela lei moral e/ou religiosa, além da norma 

jurídica. 

Contudo, nem sempre essas intersecções são tão claras. O campo da moralidade é muito 

mais amplo que o do direito, uma vez que, como veremos a seguir, a responsabilidade jurídica 

- ao menos, a civil - pressupõe a existência de um dano, de uma lesão a direito alheio, enquanto 

no campo moral, isso nem sempre se faz necessário. A responsabilidade moral, assim como a 

religiosa, atua na esfera da consciência individual, não necessariamente sendo externalizada 

para a esfera social (GONÇALVES, 2011, p. 20). 

Nas palavras de José de Aguiar Dias (2011, p. 4): 
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Assinalar essa distinção não quer dizer que a inclusão de um fato em um dos dois 

títulos o exclua do âmbito do outro. Longe disso, a responsabilidade pode resultar da 

violação, a um tempo, das normas, tanto morais, como jurídicas, isto é, o fato em que 

se concretiza a infração participa de caráter múltiplo, podendo ser, por exemplo, 

proibido pela lei moral, religiosa, de costumes ou pelo direito. Isto põe de manifesto 

que não há separação estanque entre as duas disciplinas. Seria infundado sustentar 

uma teoria do direito estranha à moral. Entretanto, é evidente que o domínio da moral 

é muito mais amplo que o do direito, a este escapando muitos problemas subordinados 

àquele, porque a finalidade da regra jurídica se esgota com manter a paz social, e esta 

só é atingida quando a violação se traduz em prejuízo. 

 

Traçadas essas considerações iniciais sobre o conceito de responsabilidade, bem como 

sobre a separação - existente, mas nem sempre presente - entre responsabilidade jurídica e 

responsabilidade moral, no capítulo seguinte será apresentada uma abordagem histórica sobre 

o instituto. 

 

3.2 Precedentes Históricos: a gênese da Responsabilidade Civil e a noção de culpa 

 

Ao nos debruçarmos sobre a história da humanidade, verificamos que o Direito como 

conhecemos hoje - ao menos, em boa parte do mundo ocidental - é o resultado de muitos anos 

de evolução histórica. 

Na aurora da civilização humana, as relações sociais eram regidas pela noção de 

vingança coletiva, que consistia na represália promovida por um grupo contra a ofensa causada 

a um de seus membros por um agressor. Como bem pontua Alvino Lima (1938, p. 16), era uma 

época em que as paixões dominavam o direito, com a reação violenta excedendo os limites da 

culpabilidade e visando alcançar apenas a satisfação do dano e o castigo ao infrator. Era uma 

época em que pena e reparação se confundiam, e não se distinguiam a responsabilidade civil da 

penal. 

A Lei de Talião - popularmente conhecida pelo célebre ditado “olho por olho, dente por 

dente” - resultou em significativo avanço em relação ao antigo paradigma, vez que ao menos 

trouxe alguma regulamentação para as vinganças privadas, trazendo-as para o domínio público 

(LIMA, 1938, pp. 10-11).  Contudo, a evidente fragilidade desse sistema, principalmente em 

seus aspectos éticos, fez com que fosse superado no decorrer da história (NADER, 2016). 

Como substituta da Lei de Talião, surge a composição voluntária, fazendo com que a 

vingança privada fosse preterida pela compensação voluntária. Nessa forma de compensação, 

o lesado, podendo transigir, recebe um resgate – ou seja, uma soma em dinheiro ou entrega de 
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objetos – por parte do autor da lesão, de forma a compensar os danos sofridos em razão da ação 

deste. A vingança é então substituída pela composição a critério da vítima, subsistindo, 

portanto, como fundamento ou forma do dano sofrido (LIMA, 1938, p. 11). 

É notável que a substituição da vingança privada pela compensação econômica foi um 

importante passo civilizatório, bem como uma aproximação com o ideal que temos hoje de 

responsabilidade civil. O direito romano, tendo legado gigantesca influência nos ordenamentos 

jurídicos modernos – em especial, nos países adeptos da civil law – deu origem à teoria clássica 

da culpa, que “é a armadura da responsabilidade civil extracontratual das legislações modernas” 

(LIMA, 1938, pp. 9-10). 

 No século III a.C, a Lex Aquilia de Damno estabeleceu o que seriam os parâmetros da 

chamada responsabilidade civil extracontratual, conferindo à vítima de um dano o direito de 

obter o pagamento de uma penalidade em dinheiro às custas do causador do dano, independente 

de relação obrigacional preexistente (VENOSA, 2005, p. 27). Esta independência de relação 

obrigacional preexistente é de suma importância para o entendimento do conceito, vez que a 

contrapartida da responsabilidade extracontratual consiste na responsabilidade contratual, ou 

seja, aquela que é oriunda de um contrato ou negócio jurídico. 

Sobre esta oposição entre responsabilidade contratual e extracontratual, digna de nota 

é a crítica feita por Fernando Noronha. Para o autor, ambas as expressões são equívocas, vez 

que no bojo da responsabilidade contratual estão inseridas as obrigações de indenizar 

resultantes do inadimplemento de negócios jurídicos unilaterais, e, no que concerne à 

responsabilidade extracontratual, tal termo poderia induzir ao pensamento errôneo de que o 

inadimplemento dos negócios jurídicos unilaterais se regeria por princípios diversos daqueles 

aplicáveis aos bilaterais, ou contratos. Ocorre que, na realidade, tanto os negócios jurídicos 

unilaterais como os bilaterais, ou contratos, são sujeitos ao mesmo regime jurídico, que por sua 

vez é diverso do aplicável às obrigações que estão incluídas naquilo que o autor chama de 

“responsabilidade civil em sentido estrito”, ou seja, quando o dever de indenizar não provém 

de uma relação contratual - ou negocial - previamente existente entre as partes (NORONHA, 

2013, pp. 454-455). 

Retomando os aspectos históricos sobre os quais se discorria, conforme foi comentado 

acima, o Direito Romano legou indubitável contribuição para definir os contornos da 

responsabilidade extracontratual, especificamente a subjetiva. Importante destacar, no entanto, 

que inicialmente os romanos não reconheciam a ideia de culpa. A Lex Aquilia surge no Direito 

Romano justamente em um contexto no qual imperava a ideia de responsabilidade sem culpa, 
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através da aplicação da Lei de Talião. Segundo Flávio Tartuce (2017, p. 372), “a experiência 

romana demonstrou que a responsabilidade sem culpa poderia trazer situações injustas, 

surgindo a necessidade de comprovação desta como uma questão social evolutiva”. Como bem 

pontua Fernando Noronha (2013, p. 555): 

 

A lex Aquilia não era uma lei de larga abrangência, mas trazia a novidade da culpa, 

como condição para a obrigação de indenizar. Na história do direito, é um marco quase 

tão importante como fora, menos de cem anos antes, a lex Poetelia Papiria, que aboliu 

a execução pessoal, substituindo-a pela nova regra da responsabilidade patrimonial, 

que tem atravessado séculos. 

 

O Código Napoleônico, em seu artigo 1.382, enquadra como elementos tradicionais da 

responsabilidade civil: i) a conduta do agente - comissiva ou omissiva; ii) a culpa lato sensu - 

englobando o dolo e a culpa strictu sensu, a qual veremos mais detalhadamente em momento 

posterior; iii) o nexo de causalidade; e iv) o dano causado (TARTUCE, 2017, p. 373).  

 

  

3.3 Um novo paradigma: responsabilidade civil objetiva e a teoria do risco 

 

O fenômeno da industrialização foi de importância fundamental para a história da 

humanidade. A Revolução Industrial foi sem dúvidas um dos eventos históricos mais 

disruptivos de todos os tempos, causando impactos em incontáveis setores da sociedade. 

Evidentemente, o Direito não esteve à margem dessas mudanças. Nas palavras de Flávio 

Tartuce (2017, p. 373): “o estrondo industrial sentido na Europa com a segunda Revolução 

Industrial, precursora do modelo capitalista, trouxe consequências jurídicas importantes”. 

No que concerne à responsabilidade civil, a Revolução Industrial trouxe em seu bojo 

uma enorme agravação dos riscos a que as pessoas anteriormente estavam submetidas, fazendo 

crescer as demandas no sentido de uma eficaz reparação destes. O antigo paradigma do século 

XIX, que previa a existência de uma conduta culposa como pressuposto para a 

responsabilização, não estaria mais adequado com a necessidade social de assegurar a reparação 

desses danos, ainda que o causador tenha atuado sem culpa. Mostrou-se necessário então que o 

direito deixasse de se preocupar apenas com o comportamento da pessoa responsável, mas sim 

mudando o foco da análise para o lado do lesado, tendo como objetivo principal a reparação do 

dano causado (NORONHA, 2013, p. 562). 
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Contudo, além dos impactos negativos, a Revolução Industrial trouxe consigo uma série 

de novas concepções, até então revolucionárias. Ao proporcionar melhores condições médias 

de vida e de cultura - através do estabelecimento de escolas, por exemplo - acabou por 

impulsionar o sentimento de valorização da vida humana. Isso evidencia-se muito no século 

XX, com a preocupação de diversos países em positivar em suas Constituições a importância 

da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais dos seres humanos. Dessa 

preocupação com o ser humano, surge a necessidade de reparar ofensas pessoais - ou seja, os 

danos - que estes venham a sofrer, ainda que não estejam relacionados com atividades 

econômicas, como era no antigo modelo do século XIX e em boa parte do século XX  

(NORONHA, 2013, p. 563). 

A França, primeiro país a positivar a responsabilidade civil subjetiva, também foi palco 

da germinação da responsabilidade civil objetiva. Raymond Saleilles concebeu uma leitura do 

Código Napoleônico sob uma ótica de responsabilização sem culpa. O autor reinterpreta a 

noção de faute existente no Código - no sentido de culpa - como fait, exprimindo uma noção de 

causalidade (PEREIRA, 1995, p. 16).  

Conforme pontua Alvino Lima (1938, p. 87), a responsabilidade fundada na culpa era 

incapaz de resolver de maneira satisfatória uma série de casos, que a civilização moderna criara 

ou agravara, tornando-se imprescindível, para a resolução deste problema, afastar-se do 

elemento moral, “da pesquisa psicológica do íntimo do agente ou da possibilidade de previsão 

ou de diligência”, para que fosse dado lugar a uma perspectiva baseada exclusivamente na 

reparação do dano. Nesta toada, o que se deve ter em vista é a vítima, sendo assegurada a esta 

a reparação do dano, e não a ideia de “punir” o autor do ato prejuízo que lhe fora causado 

(LIMA, 1938, p. 88). 

José de Aguiar Dias (2011, p. 62), sintetiza em seu livro o pensamento de Saleilles, o 

qual citamos: 

 

A lei deixa a cada um a liberdade de seus atos; ela não proíbe senão aqueles que se 

conhecem como causa direta do dano. Não poderia proibir aqueles que apenas trazem 

em si a virtualidade de atos danosos, uma vez que se possa crer fundamentalmente 

que tais perigos possam ser evitados, à base de prudência e habilidade. Mas, se a lei 

os permite, impõe àqueles que tomam o risco a seu cargo a obrigação de pagar os 

gastos respectivos, sejam ou não resultados de culpa. Entre eles e as vítimas não há 

equiparação. Ocorrido o dano, é preciso que alguém o suporte. Não há culpa positiva 

de nenhum deles. Qual seria, então, o critério de imputação do risco? A prática exige 

que aquele que obtém proveito de iniciativa lhe suporte os encargos, pelo menos a 

título de sua causa material, uma vez que essa iniciativa constitui um fato que, em si 

e por si, encerra perigos potenciais contra os quais os terceiros não dispõem de defesa 
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eficaz. É um balanceamento a fazer. A justiça quer que se faça inclinar o prato da 

responsabilidade para o lado do iniciador do risco 

 

Outro proeminente jurista francês, Louis Josserand, propõe uma leitura do Código 

Napoleônico pautada em uma interpretação histórica, em contrapartida à interpretação literal 

que se fazia até então. O autor defende uma perspectiva de evolução do instituto da 

responsabilidade civil, em que este evolui de acordo com as mudanças existentes na ordem 

social. Nesta senda, o aumento significativo de acidentes ocorrido na época, consequente do 

desprovimento de segurança material do indivíduo, faria com que este buscasse cada vez mais 

alguma segurança jurídica. Assim, a responsabilidade tenderia a objetivar-se, com legislativo, 

judiciário e até mesmo a doutrina partindo em busca de socorrer as vítimas de dano (PEREIRA, 

1995, p. 18). 

Os autores supracitados serviram de base para a consolidação da chamada teoria do 

risco, em que a lei, em certas situações, imporia a quem deu causa ao dano - ainda que agindo 

de maneira mais diligente e zelosa possível - o ônus de indenizar quem porventura venha a 

sofrer ofensas em seus direitos básicos. Quem arca com os riscos, deve arcar com os ônus por 

eles criados. 

Mister pontuar alguns desdobramentos que ocorreram no seio da chamada “doutrina do 

risco”. Segundo Carlos Roberto Gonçalves (2011, p. 199), a doutrina do risco alberga em seu 

bojo duas concepções diferentes de responsabilidade: a primeira, decorrente do exercício de 

atividade perigosa, tomada em sentido dinâmico, e se referindo à utilização de veículos, 

máquinas, objetos, utensílios e demais maquinários, enquanto a segunda, tomada em sentido 

estático, faz menção ao fato da coisa em si. A primeira teria resultado da constatação da 

existência de atividades que, embora recepcionadas pelo direito, possuem grau de 

periculosidade que frequentemente acarretam em danos, estando seus agentes, em virtude desse 

fato, estarem submetidos à responsabilização pela simples criação do risco oriundo do exercício 

de atividade potencialmente perigosa. A segunda, por sua vez, de influência direta dos já citados 

autores franceses Josserand e Saleilles, responsabilizaria o agente - ainda que diligente - pelos 

danos causados por coisa inanimada, desde que este possua guarda (posse) da coisa que 

originou o dano. 

No capítulo subsequente será dada continuidade à abordagem histórica ora apresentada, 

entretanto, com o enfoque voltado para o direito pátrio. 
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3.4 A responsabilidade civil no direito brasileiro 

 

Antes de se mencionar a tendência de objetivação da responsabilidade civil em solo 

brasileiro, mister pontuar que os métodos de aferição de culpa sofreram variação com o passar 

do tempo. 

Ainda que tenha germinado no seio do continente europeu, não tardou para que a 

responsabilidade civil sem culpa fosse de alguma forma recepcionada pelo direito pátrio. Com 

o já citado fenômeno da constitucionalização ocorrida no século XX, bem como todo o contexto 

sociopolítico que se vislumbrava neste período histórico, urgia a necessidade de uma mudança 

na maneira como a responsabilidade era recebida pelos diplomas legais. 

Com inspiração no direito estrangeiro – em especial, no Código Civil Italiano e o 

Português – foi desenvolvida no Brasil uma doutrina de caráter objetivista, disposta a encontrar 

alternativas para promover a repartição dos prejuízos e assegurar o justo ressarcimento às 

vítimas.  

Entretanto, em que possam pesar os consideráveis esforços empregados pela doutrina 

para sedimentar essa nova teoria no âmbito da responsabilidade civil, a doutrina objetivista só 

conseguiu encontrar espaço dentro das legislações especiais, e não dentro do Código Civil, que 

durante todo o século XX acabou recepcionando a ideia de responsabilidade civil 

exclusivamente com culpa. Cita-se, a título exemplificativo, o artigo 159 do Código Civil de 

1916, dispunha que: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”, nos moldes da 

responsabilidade civil subjetiva. 

 Flávio Tartuce (2017, p. 373) destaca o antigo Decreto-lei 2.681 de 1912, que previa a 

culpa presumida em casos de acidentes envolvendo transporte ferroviário. O disposto no 

referido decreto acabou sendo aplicado para todos os veículos terrestres, através da analogia. 

Outros diplomas também se mostraram importantes na consolidação da responsabilidade civil 

objetiva no ordenamento pátrio, como a Lei 6.457/77, que versa sobre a responsabilidade civil 

oriunda de danos nucleares, bem como a Lei 7.565/86, o Código Brasileiro de Aeronáutica. 

Contudo, salientamos aqui a mais popular – e para o objeto do presente trabalho, a mais 

relevante - entre essas leis, que é o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).  

Todavia, conquanto a responsabilidade civil objetiva se mostrava presente em 

legislações especiais, a doutrina ainda almejava imbuir a chamada doutrina do risco na 

principal lei civil do país. Nesse sentido, Caio Mario da Silva Pereira (1995, p. 24) lançou no 
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projeto de Código Civil de 1975 (projeto 634-B) o parágrafo único do artigo 929, que versa: 

“todavia, 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 o direito de outrem”.  

A inovação trazida pelo texto legal foi enorme. Anteriormente, a responsabilidade 

objetiva era recepcionada somente em casos específicos disciplinados nas leis especiais, a 

exemplo das anteriormente citadas. 

 Anterior ao Código Civil de 2002, a Constituição Federal de 1988 já havia consagrado 

a responsabilidade civil objetiva para as pessoas jurídicas de direito público, bem como para as 

pessoas jurídicas de direito privado prestadores de serviço público, ambos com força no art. 37, 

§6º4, assim como para danos provenientes de energia nuclear, na inteligência do art. 21, inciso 

XXIII, alínea c (BAHIA, 2012, p. 92). Além das citadas, faz-se menção novamente ao Código 

de Defesa do Consumidor (Lei 8.079/1990), que, como veremos mais pormenorizadamente em 

momento posterior, positivou a responsabilidade objetiva em casos de defeito ou vício do 

produto/serviço. 

Quanto à legislação infraconstitucional – em especial, o Código Civil -, verifica-se uma 

mudança de paradigma ocorrida na transição do diploma de 1916, pautado fortemente na noção 

de culpa, para o diploma de 2002. Nas palavras de Carolina Medeiros Bahia (2012, p. 92): 

 

Dessa forma, pode-se concluir que o sistema brasileiro de responsabilidade civil foi 

construído, mantendo a centralidade da responsabilidade civil subjetiva, concebida 

como regra geral e estabelecendo, paulatinamente, algumas hipóteses de 

responsabilidade civil objetiva que excepcionavam a exigência de comprovação de 

culpa. Essa realidade só é alterada com a promulgação do Código Civil de 2002 que, 

atendendo os anseios por parte da doutrina, passa a consagrar, no parágrafo único do 

seu art. 927, uma cláusula geral de responsabilidade objetiva. 

 

Atualmente, com a promulgação do Código Reale, ainda que inexista lei específica que 

regulamente o fato, o juiz pode aplicar o princípio da responsabilidade objetiva - ou seja, 

independente de culpa - tomando por base o trecho do parágrafo único do artigo 927, que diz: 

“quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem” (BRASIL, 2002). No paradigma contemporâneo, o Código 

                                                 
4 Cita-se: “§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 

contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ” 
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Civil alberga tanto a responsabilidade civil subjetiva, como se extrai da leitura dos artigos 1865 

e 1876, bem como a responsabilidade civil objetiva, como se verifica no já citado parágrafo 

único do artigo 927.  

Como bem ressalta Anderson Schreiber (2009, p. 28), a cláusula geral de 

responsabilidade objetiva por atividades de risco contida no parágrafo único do artigo 927 

demonstra a importância que a noção de risco apresenta para esta espécie de responsabilidade. 

Entretanto, Schreiber (2009. p. 29) pontua que “o discurso do risco como fundamento 

exclusivo da responsabilidade objetiva parece, hoje, questionável”. Em que pese o nítido 

destaque que o legislador atribui à criação de risco – como se vislumbra na redação do parágrafo 

único do art. 927 – não se pode dizer que o risco consiste na única fonte da responsabilidade 

objetiva. O autor exemplifica com a hipótese de responsabilização por objeto que despenca de 

uma varanda de um apartamento e acaba por ocasionar dano a algum transeunte que passa pela 

rua. Nesses casos, a opção do legislador pela responsabilidade objetiva seria atende menos a 

uma contribuição do responsável para a criação ou potencialização do risco – sendo essa 

contribuição, muitas vezes, inexistente – e mais à necessidade de se assegurar a reparação da 

vítima, que restaria frustrada se a ela fosse imputada o ônus de comprovar culpa do morador 

(SCHREIBER, 2009, p. 29). 

Sendo o fim último da responsabilidade civil a reparação do dano, a ideia da 

responsabilidade objetiva pautada exclusivamente no risco acaba por equivocadamente atender 

a anseios por uma imputação subjetiva, em claro descompasso com o objetivo da norma. Cita-

se (SCHREIBER, 2009, p. 30): 

 

Verifica-se uma crescente conscientização de que a responsabilidade objetiva consiste 

em uma responsabilização não pela causa (conduta negligente, criadora de risco, etc.), 

mas pelo resultado (dano), distanciando-se, por conseguinte, de considerações 

centradas sobre a socialização dos riscos, para desaguar em uma discussão mais 

finalística sobre a socialização de perdas. 

 

Conforme leciona Claudio Luiz Bueno de Godoy (2009, p. 16), no campo da objetivação 

da responsabilidade, o objetivo principal não é encontrar um culpado, mas sim o responsável 

pelo dever de indenizar. 

                                                 
5
O artigo 186 do Código Civil de 2002 diz: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 
6
 Na mesma esteira o artigo 187 diz: “também comete ao titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
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Ainda segundo o autor, a opção do legislador por responsabilidade com culpa ou sem 

culpa implicaria por si só em uma redistribuição de riscos no contexto social, mas assim como 

tal opção pode ser tomada em razão de o sujeito responsável ter efetivamente contribuído 

através de sua atividade para a criação ou majoração do risco, quanto por fatores alheios a este, 

como a acentuada dificuldade de prova da culpa em uma determinada situação, ou ainda a 

atribuição ao responsável de um encargo social específico que justifica a responsabilização 

(SCHREIBER, 2009, p. 30). 

Schreiber (2009, p. 24) alerta que parte da doutrina, ao analisar o parágrafo único do art. 

927, advoga pela aplicação deste apenas em casos em que o ofensor aufere algum proveito 

econômico em razão de determinada atividade. Contudo, como bem aponta Carolina Medeiros 

Bahia (2012, pp. 93-94), tal entendimento não merece prosperar, em razão de não encontrar 

respaldo na própria letra do dispositivo, que se limita em exigir apenas que as atividades 

desenvolvidas redundem em risco por sua mera natureza, não exigindo a presença de 

aproveitamento econômico ou algum modo específico de organização da atividade – como 

empresa, por exemplo.  

Para além do Código Civil, como já mencionado no início do presente capítulo, a 

responsabilidade civil é encontrada em diversos diplomas legais, bem como em áreas diversas 

do direito. Cita-se, a título exemplificativo, a responsabilidade civil do Estado, muito estudada 

no Direito Administrativo, a qual, segundo o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva. 

Quanto à responsabilidade própria das relações consumeristas, disciplinada pelo Código de 

Defesa do Consumidor e já citada anteriormente, abordaremos esta em capítulo específico, por 

ser mais concernente ao objeto do presente trabalho. 

A seguir, discorreremos a respeito de alguns pressupostos que necessitam de verificação 

para a aplicação da responsabilidade civil. 

 

3.5 Pressupostos da responsabilidade civil 

 

Como já destacado no capítulo anterior, em que se teceu breves considerações sobre o 

conceito de responsabilidade lato sensu, a responsabilidade é umbilicalmente ligada à noção de 

dever, de obrigação. 

Em primeiro lugar, destaca-se que a responsabilidade civil configura sempre uma 

obrigação de reparar danos, sejam estes causados à pessoa em si ou ao patrimônio de outrem, 
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ou até mesmo danos causados a interesses coletivos ou transindividuais (NORONHA, p. 451, 

2013). 

Nesta senda, o dano se apresenta como pré-requisito fundamental para a configuração 

da responsabilidade civil. Contudo, será visto adiante que a mera existência de dano não é 

necessariamente o determinante para a aplicação da responsabilidade civil. Na realidade, 

vislumbra-se que outros fatores como o nexo causal e a antijuridicidade são importantes para a 

configuração do referido instituto. 

Retomando a questão do dano, é preciso ter em mente que este possui relação intrínseca 

com a razão de existência do ordenamento jurídico. Segundo San Tiago Dantas (apud 

CAVALIERI FILHO, 2012, p. 1), o principal objetivo da ordem jurídica é proteger o lícito e 

reprimir o ilícito. 

Para atingir a finalidade de ser guardião do lícito e repressor do ilícito, o ordenamento 

jurídico estabelece uma série de deveres, tanto positivos - de caráter prestacional - como 

negativos - de se abster de exercer certa conduta. Além destes, elenca-se uma espécie de dever 

geral de não se prejudicar a ninguém, derivado do Direito Romano e expresso pela máxima 

latina neminem laedere (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 1), que se traduz como, “a ninguém 

ofender”. Em outras palavras, o ordenamento jurídico possui entre suas principais razões de 

existir a proteção dos bens jurídicos dos indivíduos - e até da comunidade como um todo - 

contra o dano que porventura estes vierem a sofrer. 

Não há, a princípio, como se falar em responsabilidade civil sem verificar a existência 

do dano. O dano é basicamente o alicerce de estruturação e a própria justificativa de existência 

do instituto. Entretanto, como já mencionado anteriormente, a verificação de outros fatores 

também se mostra de fundamental relevância para a aplicação da responsabilidade civil.  

Fernando Noronha (2013, pp. 491-492), em conformidade com a doutrina mais utilizada 

no que se refere à responsabilidade civil, elenca inicialmente quatro pressupostos que surja a 

necessidade de indenizar a outrem: i) a existência de um fato (ato comissivo, ato omissivo, mero 

fato humano que independe da vontade de seu autor e cause dano, ou ainda fato da natureza) 

que seja antijurídico (que não seja permitido pelo direito, em si mesmo ou em suas 

consequências); ii) que esse fato seja passível de imputação a alguém, seja por culpa (como se 

verifica nos artigos 186 e 187 do Código Civil, por exemplo, que versam sobre a 

responsabilidade civil subjetiva), seja por simplesmente ter acontecido no decurso de uma 

atividade realizada no interesse de alguém (como no caso do parágrafo único do artigo 927 do 

Código Civil, que versa sobre a responsabilidade civil objetiva); iii) que tenham sido produzidos 
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danos (como já visto anteriormente); e iv) que tais danos possam ser juridicamente considerados 

como decorrentes do ato praticado ou fato ocorrido, ainda que em casos excepcionais seja 

suficiente que o dano constitua risco próprio da atividade do responsável, sem necessariamente 

ter sido causado por esta. O autor ainda pontua um quinto requisito fundamental, que ainda que 

não apareça expressamente nas doutrinas e manuais mais utilizados, é senso comum entre 

praticamente todos os juristas: v) é necessário que o dano esteja contido no âmbito da função 

de proteção assinada à norma violada. Em outras palavras: faz-se necessário que o bem atingido 

pelo dano seja protegido pelo ordenamento jurídico. 

Como bem pontua o autor, os requisitos i e ii estão relacionados com o fato gerador da 

responsabilidade, enquanto os requisitos iii, iv e v relacionam-se com o próprio dano causado. 

Todavia, o próprio autor salienta que o primeiro e o último requisito não possuem destaque na 

doutrina, tampouco na jurisprudência. Com relação ao último, dificilmente se encontrarão 

formas de danos a bens jurídicos - patrimoniais, extrapatrimoniais, coletivos, individuais, 

difusos, etc - que não estejam tuteladas pelo ordenamento jurídico, principalmente em virtude 

do civil law existente no Brasil. Por outro lado, o primeiro - fato antijurídico - acaba por ser 

negligenciado pois existem no mundo real fatos e atos que são contrários ao direito, porém não 

ocasionam dano, não ensejando a aplicação da responsabilidade civil (NORONHA, 2013, p. 

492). Cita-se, como exemplo, o ato de atravessar o sinal vermelho em alta velocidade, porém 

sem atingir nenhum carro ou pedestre. Nesse caso, o ato é nitidamente contrário ao direito, 

ensejando responsabilização no âmbito do Código de Trânsito. Contudo, em razão da ausência 

de resultado danoso, não gera qualquer obrigação de indenizar por parte do motorista infrator. 

No que concerne à antijuridicidade, há certa divergência terminológica sobre o tema. 

Alguns autores a consideram como sinônimo de ilicitude, outros separam os termos em 

categorias diferentes. Rafael Peteffi da Silva (2019. pp. 169-214) aponta que os termos 

antijuridicidade e ilicitude devem ser interpretados dentro do contexto em que são verificados, 

pois muitas vezes os institutos acabam por se confundir. Inicialmente, o autor pontua uma 

divisão encontrada no direito brasileiro entre ilicitude subjetiva e ilicitude objetiva: a primeira, 

como o nome sugere, vinculada ao “ato voluntário e culposo do agente que contraria o direito”; 

a outra, por sua vez, relaciona-se com a noção de antijuridicidade como contrariedade ao direito, 

sem o elemento subjetivo da culpa do agente.  Dessa bifurcação entre ilicitude subjetiva e 

ilicitude objetiva, surge uma nova, mas referente ao conceito de ato ilícito: i) ato ilícito como o 
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conjunto de pressupostos necessários para preencher o suporte fático da norma (art. 1867 e 1878 

do CC/2002); ii) ato ilícito como conduta antijurídica, vinculando-se à ideia de ilicitude 

objetiva, restringindo-se à ação contrária ao direito. 

No que tange à antijuridicidade, há que se mencionar a diferença entre antijuridicidade 

material e antijuridicidade formal. A antijuridicidade material, também chamada substancial, 

é observada na infração do ordenamento jurídico em sua totalidade, englobando não apenas as 

normas mas também os princípios jurídicos e os costumes, por exemplo. A antijuridicidade 

formal, por sua vez, pode ser albergada na primeira, relacionando-se com o anseio de segurança 

jurídica, “restringindo a ambiência do ato jurídico à infração de uma norma, um mandato ou 

uma proibição, expressamente conditos no ordenamento”. Nesta senda, a antijuridicidade 

estaria vinculada ao fato gerador do dano, qual seja, a conduta, afastando seu locus operacional 

do dano acarretado à vítima ou a um juízo de culpabilidade, cingindo-se, então, ao desvalor do 

fato que contraria a norma estabelecida (SILVA, 2019, pp. 169-214).  

Para o escopo do presente trabalho, não nos aprofundaremos nessas divergências 

doutrinárias, utilizando o termo antijuridicidade como sinônimo de contrariedade ao direito. 

Como já abordado anteriormente, o ordenamento jurídico brasileiro realizou uma cobertura 

bastante abrangente no que tange às potencialidades de dano, tutelando basicamente qualquer 

lesão a bem jurídico que seja de relevância para o cidadão. Assim, difícil pensar em alguma 

forma de ofensa a algum bem que não enseje reparação perante à lei. 

O nexo de causalidade, por sua vez, é tema que costuma trazer maiores complexidades, 

não por razões terminológicas, mas sim em análises de casos concretos e situações hipotéticas. 

Trata-se, segundo Fernando Noronha (2013, p. 499) do elo entre o dano e o fato gerador, 

consistindo em “elemento que indica quais são os danos que podem ser considerados como 

consequência do fato verificado”. 

Não sendo tema de consenso, o nexo de causalidade é analisado sob a ótica de diversas 

teorias, das quais citaremos aqui as principais. Salientamos, no entanto, que nenhuma das 

teorias citadas é unânime entre a doutrina, tampouco isenta de críticas.  

Em primeiro lugar, menciona-se a teoria da equivalência de condições. De acordo com 

esta teoria, indefere se falar em causas ou em condições do dano. Um acontecimento deveria 

                                                 
7 Cita-se: “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”. 
8 No mesmo sentido, cita-se: “Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 
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ser considerado causa de um dano sempre que se pudesse afirmar que este não teria acontecido 

se aquele não tivesse ocorrido: todas as “condições sem as quais não” do resultado seriam causa 

deste. Qualquer condição que fosse indispensável para o evento seria causa (NORONHA, 2013, 

pp. 614-615). 

Ainda conforme Fernando Noronha (2013, p. 615): 

 

A pessoa responsável pela condicio sine qua non deveria responder pelo dano 

subsequente, porque, nas condutas comissivas, este não teria acontecido caso ela 

tivesse abstido de agir, ou caso tivesse agido de outra forma; as condutas omissivas, 

porque ela se omitiu, quando o dano não teria acontecido caso tivesse agido. 

 

Contudo, a teoria da equivalência de condições quando aplicada no âmbito da 

responsabilidade civil acaba por exagerar a extensão da obrigação de indenizar. Na esfera da 

responsabilidade civil subjetiva, em que se afere a existência de atos ilícitos, seria possível 

realizar uma filtragem no sentido de verificar, entre todos os fatos apurados, aqueles pelos quais 

se pudesse dizer que o agente era culpado, e uma vez apurada a culpa, seriam indenizáveis todos 

os danos que não teriam ocorrido sem o fato culposo. Todavia, no âmbito da responsabilidade 

civil objetiva, não se cogita a existência de tal filtro, vez que muitas vezes nem sequer há 

condutas humanas e, em caso destas existirem, a culpa é irrelevante (NORONHA, 2013, p. 

616). 

O artigo 403 do Código Civil de 2002 veio para afastar a teoria da equivalência das 

condições. Da inteligência do artigo, depreende-se que mesmo quando tiver havido uma ação 

dolosa, não são indenizáveis todos os prejuízos efetivos, nem mesmo todos os lucros cessantes, 

mas tão somente aqueles que possam ser considerados “efeito direto e imediato” do 

inadimplemento da obrigação (NORONHA, 2013, p. 619). Ora, resta claro que se há previsão 

no diploma legal do pré-requisito do “efeito direto e imediato”, não há que se falar em 

indenização oriunda de toda e qualquer condicio sine qua non. 

Em seguida, aborda-se a teoria do dano direto e imediato. Agostinho Alvim, principal 

teórico dessa corrente no Brasil e tendo escrito sobre ela sob a égide do Código Civil de 1916, 

defende essa teoria como sendo a escolhida pelo legislador brasileiro, em especial sob a 

subteoria da necessariedade (REINIG, 2017, pp. 109-163). 

Em síntese, a teoria do dano direto e imediato tem por base a premissa de que o dano só 

é indenizável quando se configura como uma consequência imediata do fato que o produziu 

(REINIG, 2017, pp. 109-163). 
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Quanto à subteoria da necessariedade, Agostinho Alvim (1972, p. 372) apregoa que à 

luz da teoria da necessariedade da causa, interrompe-se o nexo causal, não apenas quando o 

credor ou terceiro é autor da causa próxima do novo dano, mas também quando a causa próxima 

é fato natural.  

O Código Civil de 2002 exige, no entanto, que o dano configure “efeito direto e imediato 

do fato imputado ao réu9”. Contudo, Alvim ressignifica a expressão “efeito direto e imediato” 

no conceito de “necessariedade” (REINIG, 2017, pp. 109-163). Nesta senda, para Agostinho 

Alvim, pouco importa a condição ser considerada remota, indireta, ou mediata, vez que ela será 

“causa necessária” do dano quando for capaz de operar por si independentemente da existência 

de outras causas. A causa necessária seria então aquela que possuísse o condão de “explicar” o 

dano, sendo indenizável todo dano que se filie a uma causa, mesmo que remota, desde que esta 

causa lhe seja necessária, por inexistir outra capaz de explica-lo (ALVIM, 1972, p. 356). 

Em terceiro lugar, cita-se a teoria do escopo de proteção à norma. Segundo Guilherme 

Henrique Lima Reinig (2018, p. 1), a teoria do escopo de proteção à norma “consiste num 

critério de limitação da responsabilidade civil”, tendo como referencial legislativo o § 823 II do 

Código Civil Alemão, sendo que o referido dispositivo prevê o delito civil de infração de “lei 

de proteção” (Schutzgesetz). 

No Brasil, o notável jurista português Fernando Noronha foi o primeiro a escrever sobre 

o assunto. O autor, retomando a questão dos pressupostos da responsabilidade civil, relembra 

que para que um dano seja reparado, deve ele estar contido no âmbito da função de proteção 

assinada à norma violada, ou, em outras palavras, “deve constituir lesão de um bem protegido 

pelo ordenamento” (NORONHA, 2013, p. 640). O também português, porém, 

constitucionalista, José Joaquim Gomes Canotilho (1998, p. 1077), define o âmbito de proteção 

à norma como “a delimitação intencional e extensional dos bens, valores e interesses protegidos 

por uma norma”. 

Noronha (2013, p. 641) pontua que a necessidade do pressuposto supracitado é notável 

ao atentarmos para o fato de as explicações causais muitas vezes se mostrarem insuficientes 

para delimitar o problema dos danos indenizáveis. Como já mencionado anteriormente, existem 

situações em que há a obrigação de indenizar ainda que inexista um nexo de causalidade entre 

a atuação do responsável e o dano ocorrido. Nesse sentido, ganha força o preceito do escopo de 

proteção à norma como um pressuposto da responsabilidade civil: para que um dano seja 

                                                 
9 Cita-se: “Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos 

efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. ” 
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indenizável é necessário que ele constitua lesão de um dos bens que o ordenamento jurídico 

queira proteger, ou seja, é preciso que caiba no escopo de proteção à norma violada.  

Então, quando se investiga em uma dada situação quais os danos que devem ser 

reparados, há que se partir do exame da norma jurídica que foi violada: será a sua ratio legis 

que esclarecerá quais são os valores e interesses tutelados, quais são em especial os danos que 

podem ser reparados e quais são as pessoas que a norma intenta proteger (NORONHA, 2013, 

p. 643). 

De uma maneira generalizada, a teoria do escopo da norma possui um âmbito de 

aplicação bastante restrito, com função essencialmente negativa, de exclusão da reparação de 

certos danos. Contudo, tal teoria não deve ser negligenciada, vez que permite a compreensão 

de diversas situações jurídicas, como por exemplo o fato de só ser passível de indenização o 

familiar da vítima quando esta última tenha falecido, ou que só se indenizem danos 

extrapatrimoniais de familiares próximos à vítima, limitando a extensão da tutela de reparação 

(NORONHA, 2013, pp. 645-646).  

Das teorias a respeito do nexo de causalidade, a que parece vir prevalecendo é a teoria 

da causalidade adequada. De acordo com a teoria, um fato é causa de um dano quando este 

seja consequência normalmente previsível daquele. Para se verificar se este dano é 

consequência normalmente previsível, “devemo-nos colocar no momento anterior àquele em 

que o fato aconteceu e tentar prognosticar, de acordo com as regras da experiência comum, se 

era possível antever que o dano viesse a ocorrer” (NORONHA, 2013, p. 499). Realiza-se então 

uma prognose retrospectiva, em que se tenta adivinhar, a partir de um determinado fato, o que 

pode vir a acontecer como sua consequência, ainda que esse exercício de adivinhação seja 

realizado depois de já se saber efetivamente o que aconteceu (NORONHA, 2013, pp. 627-628). 

Em caso afirmativo, o dano será indenizável pelo autor do fato. Ainda, segundo Fernando 

Noronha (2013, p. 500), os danos não indenizáveis seriam aqueles que só teriam sido 

produzidos em razão de circunstâncias extraordinárias, improváveis, e que não seriam 

consideradas por um julgador prudente ao utilizar-se de regras de experiência, comum e técnica. 

Como bem pontua Reinig (2019, p. 216), a teoria da causalidade adequada foi 

originalmente designada para o Direito Penal, contudo, obtendo sucesso extraordinário na área 

cível. Tendo início no seio do direito alemão, a teoria da causalidade adequada tornou-se 

dominante na doutrina civil alemã já no início do século XX, tendo sofrido diversos ataques na 

metade desse século, sendo rivalizada pela teoria do escopo de proteção à norma (REINIG, 

2019, p. 217). No Brasil, goza de prestígio com diversos doutrinadores, entre os quais o já 
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citado Fernando Noronha (2013, p. 499), e também possui aplicação em diversos julgados do 

STJ10 (REINIG, 2019, p. 218). 

Importante salientar que não se deve confundir o nexo de causalidade com o nexo de 

imputação. O último está relacionado com a noção de culpa (elemento subjetivo), servindo para 

verificar a atuação culposa - ou seja, a violação de uma regra de conduta - por parte do agente 

que em teria causado o dano. O primeiro, por sua vez, possui relação com o dano em si 

(elemento objetivo), servindo para verificar se os danos ocorridos foram causados pelo fato em 

análise. 

Conquanto o pressuposto do nexo de causalidade seja de suma importância, há 

situações, ainda que de caráter excepcional, em que uma pessoa se vê obrigada a reparar danos 

que não foram ocasionados por ela. Uma empresa de transportes de pessoas, por exemplo, é 

responsabilizada inclusive em casos de danos resultantes de acidentes de trânsito que foram 

causados por motorista de outro veículo e por culpa exclusivamente deste (NORONHA, 2013, 

p. 500). 

No que se refere ao elemento “culpa”, destaca-se que o conceito de culpa permeia todo 

o universo jurídico, estando presente nas mais variadas áreas do Direito. Destas áreas, 

certamente a Responsabilidade Civil e o Direito Penal sejam talvez as que possuam maior 

destaque. 

A culpa para o Direito Civil é diferente da culpa para o Direito Penal. Sendo este último 

considerado a ultima ratio, devendo ser aplicado - ao menos em tese - para lesões de maior 

gravidade ao bem jurídico tutelado, em situações em que todas as demais áreas do direito não 

foram suficientes para inibir o dano, é comum que uma dada situação não seja suficiente para 

configurar uma condenação criminal, mas seja capaz de ensejar a condenação no âmbito cível 

(RODRIGUES, 1999, p. 146). 

Ainda realizando um paralelo com o Direito Penal, para o Direito Civil, a distinção entre 

dolo e culpa torna-se efêmera. De nada importa se o agente agira intencionalmente para causar 

o dano, ou se apenas com negligência, imprudência ou imperícia (RODRIGUES, 1999, p. 147). 

Depreende-se então que o dever de indenizar surgirá independentemente do animus do agente 

causador do dano. Pontua-se que a responsabilidade civil possui como fim preponderante a 

reparação do dano, inclusive recepcionando hipóteses de responsabilização sem culpa, ao passo 

                                                 
10 Cita-se trecho do voto da Ministra Nancy Andrighi no REsp 1433566/RS: “Na responsabilidade civil, só pode 

ser considerada causa aquela que é adequada à produção concreta do resultado, com interferência decisiva” (STJ, 

2017)  
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que a responsabilidade penal, por possuir fins outros – como a garantia da ordem pública, por 

exemplo – pode ensejar a imposição de penalidades bem mais gravosas, como a privação de 

liberdade, por exemplo (CALIXTO, 2008, p. 61).  

De maneira sintetizada, buscou-se elencar neste capítulo os principais elementos 

constituintes da responsabilidade civil, quais sejam: dano (elemento objetivo), antijuridicidade, 

nexo causal e culpa (elemento subjetivo), sendo este último de maior relevância para a 

modalidade subjetiva da responsabilidade. No capítulo seguinte, traçaremos algumas 

considerações a respeito da responsabilidade proveniente das relações de consumo. 

 

3.6 A responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor 

 

Antes de adentrar na esfera da responsabilidade civil propriamente dita, mister traçar 

algumas considerações conceituais a respeito da relação consumerista, visto que o Código de 

Defesa do Consumidor traz a definição de alguns atores próprios dessa relação. 

A Lei 8.078/90 - chamada de Código de Defesa do Consumidor - foi editada de maneira 

a regulamentar a defesa do consumidor, sendo esta última elevada à categoria de direito 

fundamental pela Constituição de 1988, conforme se extrai da leitura dos artigos 5º, inciso 

XXXII11 e 170, inciso V12, da Carta Maior. 

O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 6º, inciso I, elenca entre os direitos 

básicos do consumidor “a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por 

práticas de fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos” (BRASIL, 

1990). 

Consiste, acima de tudo, em uma lei moderna e avançada, sendo um conjunto de normas 

de ordem pública, com relevante interesse social, formando uma disciplina jurídica única e 

uniforme, e tendo como objetivo primordial a tutela dos interesses patrimoniais e morais de 

todos os consumidores (SARDAS, 2001, p. 54). 

Em primeiro lugar, mister definir o conceito de consumidor. Conforme o artigo 2º do 

CDC: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final”. Depreende-se então que, em regra, para adentrar no conceito de 

                                                 
11

 Art. 5º, XXXII, CF/88 - “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor” 
12

 O artigo 170 da Constituição Federal coloca a defesa do consumidor como princípio da ordem econômica. Cita-

se: “Art. 170, CF/88 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: [...] V - defesa do consumidor” 
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consumidor, a pessoa - física ou jurídica - deve ser destinatário final daquele produto ou serviço, 

não sendo consumidor quem adquire o produto para posteriormente realizar revenda. 

Cláudia Lima Marques (2013, pp. 93-94) aponta a diferença entre destinatário fático e 

econômico. Segundo a autora, o Código de Defesa do Consumidor estipula que não basta que 

o adquirente do produto ou serviço, pessoa física ou jurídica, retire-o da cadeia de produção, 

levando-o para seu escritório ou residência (destinatário fático). É necessário que o adquirente 

não compre o produto para revendê-lo, ou para utilizar profissionalmente, vez que assim o bem 

seria novamente um instrumento de produção (destinatário econômico). 

O caput artigo 3º, por sua vez, traz em seu bojo o conceito de fornecedor, ao defini-lo 

como “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, 

construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 

produtos ou prestação de serviços”. Nota-se que o legislador trouxe um conceito bastante amplo 

de fornecedor, vez que além de ter considerado vários tipos de pessoa, ainda incluiu uma vasta 

gama de atividades como sendo próprias de fornecedores.  

Os parágrafos 1º e 2º do artigo 3º também são de relevância, vez que trazem os conceitos 

de produto e serviço. Cita-se (BRASIL, 1990): 

 

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 

salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

 

Como já a abordado no decorrer deste trabalho, o Código de Defesa do Consumidor 

recepciona a responsabilidade civil em sua modalidade objetiva. Cita-se, a título ilustrativo, o 

caput dos artigos 12 e 14 (BRASIL, 1990): 

 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador 

respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, 

construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de 

seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

utilização e riscos. 

[...] 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. 
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Da inteligência do supracitado artigo 12 já se pode extrair o caráter objetivo que o 

legislador pátrio quis conferir às relações consumeristas. O Código de Defesa do consumidor 

reconhece a desigualdade que caracteriza a relação de consumo, relativizando alguns princípios 

- como o da autonomia da vontade, por exemplo - e elencando novos, como o da confiança 

(MARQUES et al, 2013, p. 44). 

Conceito fundamental e do qual não se pode fugir à análise é o de defeito. 

Primeiramente, é importante diferenciar defeito de vício, sendo que este último também possui 

menção no Código de Defesa do Consumidor13. Flávio Tartuce (2012, p. 125) diferencia os dois 

termos ao ressaltar que no caso de vício, o problema apresentado possui implicações limitadas, 

incidindo apenas na qualidade da fruição do produto ou do serviço. O defeito, por outro lado, 

traz implicações maiores, como nas hipóteses de danos materiais, morais ou estéticos. Dessa 

exposição conceitual, evidentemente conclui-se que para o objetivo deste presente trabalho – 

acidente de trânsito causado por Veículo Autônomo – a definição de defeito vai ter enfoque 

muito maior. 

O §1º do artigo 12 do CDC traz a definição de produto defeituoso como sendo aquele 

que “não oferece a segurança que dele legitimamente se espera” (BRASIL, 1990). Com redação 

quase idêntica, porém versando sobre serviço, o §1º do artigo 14 da mesma lei traz que “o 

serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar” 

(BRASIL, 1990). Nesta senda, o fundamento do defeito do produto e, consequentemente, da 

responsabilidade do produtor pelos danos daí decorrentes, consiste na insegurança do produto, 

sendo indiferente, para a configuração do defeito, a verificação da apropriabilidade ou a 

adequação do produto ao uso que se destina, sendo estes pré-requisitos atinentes ao vício do 

produto (REINIG, 2013, p. 29). 

Ainda segundo o autor, a averiguação do defeito deve ser realizada a partir de dois 

parâmetros objetivos: de um lado, o grau de segurança que se esperava daquele produto; de 

outro, o grau de segurança que, de fato, ele apresentou. A configuração do defeito se dará 

quando este último parâmetro fatual for inferior àquele parâmetro expectado (REINIG e 

CARNAÚBA, 2019, pp. 343-392).  

                                                 
13

 O Código de Defesa do Consumidor possui uma seção própria para tratar de responsabilidade por vício de 

produto ou serviço. Cita-se, a título exemplificativo, o caput do artigo 18: “os fornecedores de produtos de 

consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas.” 
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É importante ressaltar que em que pese o diploma legal tenha eximido o consumidor da 

necessidade de demonstrar a culpa por parte do fornecedor ou prestador de serviços, não há que 

se confundir tal imprescindibilidade com a inversão do ônus da prova. A comprovação do dano 

e do nexo de causalidade incumbe ao consumidor em juízo, sendo a inversão do ônus da prova 

invocada pelo juiz apenas nos casos em que não for possível ao consumidor realizar a prova 

(MELLO, 1998, p. 81). 

Quando um produto apresenta defeito, tem-se então a chamada responsabilidade pelo 

fato do produto, consistindo no dever de indenizar os danos provocados por acidentes de 

consumo causados por defeitos de produção e informação (SANSEVERINO, 2007, p. 93). O 

Código de Defesa do Consumidor, sem eu já citado artigo 12, fixou os pressupostos da 

responsabilidade civil pelo fato do produto. O legislador fez restar claro que a obrigação de 

indenizar se origina de acidentes de consuma que sejam oriundos de defeitos nos produtos que 

tenham ocorrido em qualquer fase do processo produtivo. Nesta senda, desde o projeto até o 

acondicionamento final, bem como informações insuficientes, são motivos para a 

responsabilização do produtor (SANSEVERINO, 2007, p. 93). 

Ainda sobre a responsabilidade civil nas relações consumeristas, de suma importância 

para os objetivos do presente estudo é o texto do artigo 17, que traz a equiparação como 

consumidor a todas as vítimas do evento danoso14. Esse dispositivo é extremamente inovador 

e representa uma grande quebra de paradigma, vez que supera a dicotomia existente entre 

responsabilidade contratual e extracontratual, transcendendo os limites até então verificados no 

ordenamento jurídico (MELLO, 1998, p. 81). Nesta senda, se um defeito apresentado em um 

veículo ocasiona um atropelamento, por exemplo, o CDC ampara tanto quem adquiriu o veículo 

e, portanto, possui relação contratual com o fornecedor, quanto a vítima do atropelamento, que 

evidentemente não possui quaisquer vínculos jurídicos com a montadora. 

Dos levantamentos traçados no presente capítulo, pode-se concluir inicialmente pela 

possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos de acidentes 

automobilísticos envolvendo Veículos Autônomos, principalmente com força no disposto no 

artigo 17. Realizaremos, em momento posterior, um levantamento de tudo o que foi apurado 

no trabalho aqui realizado para verificarmos a viabilidade da aplicação das modalidades de 

responsabilização apuradas. 

                                                 
14

 “Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”. A seção que 

o artigo faz menção é a da responsabilidade por fato do produto e do serviço. 
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3.7 A responsabilidade civil nos acidentes automobilísticos 

  

O Brasil é um país de dimensões continentais, e como tal, possui uma gigantesca 

circulação de veículos. Todavia, esta grande circulação de automóveis possui implicações nem 

sempre positivas. 

A título de ilustração, cita-se pesquisa realizada pelo Instituto Avante Brasil, que tomou 

por base o relatório “Global Status Report on Road Safety 2013”, da ONU, e concluiu que o 

Brasil, em termos absolutos, é o 4º país do mundo com maior número de mortes no trânsito, 

perdendo apenas para China, Índia e Nigéria (GOMES, 2013). 

De acordo com o Conselho Federal de Medicina, acidentes de trânsito causam 5 mortes 

em cada 1 hora em nosso país, sendo que de 2008 até 2016, 368.821 pessoas morreram vítimas 

de transporte nas estradas e ruas do país (G1, 2019). Ainda que, segundo o Ministério da Saúde, 

o número de mortes no trânsito tenha se reduzido consideravelmente de 2012 até 2018, estamos 

muito aquém da meta estabelecida para 2020 pela ONU15 (VILELA, 2018). 

O Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997) contém regras que regulam o trânsito 

de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional. O diploma legal elenca as 

hipóteses de responsabilidade administrativa e penal sob as quais os motoristas estão sujeitos.  

Ressalta-se, como já mencionado no presente trabalho, que a responsabilidade civil é 

em regra independente da responsabilidade criminal16. Conforme ensina José de Aguiar Dias 

(2011, p. 9), a reintegração civil tem como objetivo a reintegração do prejudicado à sua situação 

patrimonial anterior, enquanto a sanção penal, ao menos em geral, não possibilita essa 

recuperação, tendo como fim último a restituição da ordem social. 

Em casos de condenação criminal e em que haja prejuízo material à vítima ou a seus 

sucessores, o Código de Trânsito Brasileiro prevê, em seu artigo 29717, a possibilidade de 

                                                 
15

 A ONU previu a redução de 50% do número de vítimas em 10 anos, contatos a partir de 2011 (VILELA, 2018) 
16

 O artigo 935 do Código Civil de 2002 possibilita que questões como autoria e existência do fato, quando não 

decididas na esfera criminal, sejam reapreciadas no juízo cível. Cita-se a literalidade do artigo: “Art. 935. A 

responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou 

sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. ” 
17

 Cita-se: “Art. 297. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial em 

favor da vítima, ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no § 1º do art. 49 do Código Penal, 

sempre que houver prejuízo material resultante do crime”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art49%C2%A71
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aplicação da chamada “multa reparatória”. Contudo, a multa reparatória não recepciona o dano 

moral,18 tendo este que ser pleiteado em apartado. 

Em que pese a juventude do Código de Trânsito Brasileiro, verifica-se que as regras 

estabelecidas nele se mostram insuficientes para resolver as questões que vêm surgindo com o 

passar do tempo, incumbindo ao Poder Judiciário a tarefa de estabelecer as premissas básicas 

da obrigação de indenizar nos casos de acidentes decorrentes da circulação de veículos, razão 

pela qual tem se formado uma grande variedade jurisprudencial em um curto espaço de tempo, 

“enriquecendo sobremaneira os repositórios de precedentes judiciais” (STOCO, 2001, p. 1097). 

Tendo por base a carência de dispositivos que regulamentem a responsabilidade civil no 

Código de Trânsito Brasileiro, mister citar os dispositivos do Código Civil que ensejam a 

indenização por lesão corporal e morte (BRASIL, 2002): 

 

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. 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.  

Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização 

devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, 

imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe 

lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.  

 

Feitos os esclarecimentos iniciais, no que tange à responsabilização por acidentes de 

trânsito, tem-se que inicialmente o modelo de responsabilidade predominante era 

intrinsecamente ligado à culpa, sendo o ofendido obrigado a demonstrar que o ofensor tivesse 

agido com negligência, imprudência ou imperícia. Contudo, esse paradigma logo acabaria por 

mostrar suas insuficiências frente aos casos concretos, vez que diversas vezes um acidente 

ocorria sem quaisquer testemunhas aptas a comprovar o fato, o que vinha a inviabilizar o 

ressarcimento (GONÇALVES, 2011, p. 484).  

Em algumas situações é possível verificar uma mitigação da responsabilidade subjetiva, 

com uma visível tendência à objetivação da responsabilidade, com a chamada culpa presumida, 

                                                 
18

 Isso fica nítido quando da leitura do parágrafo terceiro do artigo 297 do CTB. Cita-se: “§ 3º Na indenização 

civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado”. 
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como nos casos em que se verifica uma colisão na traseira do veículo19. Outra possibilidade de 

aplicação da responsabilidade civil objetiva, já comentada no presente trabalho, é a do Estado, 

amparada pelo artigo 37, §6º da Constituição Federal. Exemplo: um agente do Estado causa 

dano a um terceiro em um acidente automobilístico, utilizando veículo pertencente ao Estado, 

e estando a serviço deste. Neste caso, o Estado responderia objetivamente. 

Dada a já comentada insuficiência da responsabilidade civil em abranger com justiça 

todos os casos de acidente automobilístico, os tribunais passaram a examinar com benignidade 

a prova de culpa produzida pela vítima, de maneira a possibilitar que circunstâncias do fato 

fossem aptas a presumir a culpa do agente causador (GONÇALVES, 2011, p. 484). 

Como já abordado nesse mesmo capítulo, a jurisprudência começou a utilizar a 

presunção de culpa em certas hipóteses, com a inversão do ônus probatório, incumbindo à 

vítima apenas apontar a existência do nexo de causalidade entre o ato do agente e o dano 

ocasionado, obrigando assim o causador do dano a comprovar que não agiu com culpa. 

Tendo a culpa presumida também se mostrado insuficiente para a resolução dos casos 

concretos, e tendo por base a teoria da culpa na guarda, inspirada no direito francês, doutrina e 

jurisprudência começaram a marchar no sentido da aplicação da teoria do risco (GONÇALVES, 

2011, p. 485). Todavia, a aplicação de tal teoria em casos de acidentes automobilísticos 

infelizmente acabou por não ser recepcionada pelo legislador pátrio, sendo relegada apenas à 

jurisprudência (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 234). 

O STJ, em caso paradigmático, entendeu pela aplicação do parágrafo único do artigo 

927 do CC/2002 em acidente automobilístico. Trata-se do julgamento do Recurso Especial nº 

469.867 – SP (2002/01241207), ajuizado pela empresa “Gatusa Garagem Americanópolis 

Transportes Urbanos Ltda” em face de acórdão do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, 

que reconheceu a responsabilidade da transportadora em acidente automobilístico envolvendo 

um ônibus, caminhões e um carro. 

No caso em tela, o caminhão teria atingido o veículo e o impacto fez com que este último 

fosse arremessado para debaixo do ônibus. O ônibus, por sua vez, em razão do impacto, 

adentrou a calçada, atropelando duas pedestres, causando morte em uma e lesões corporais de 

natureza gravíssima em outra. Após o atropelamento, o ônibus teria seguido em direção ao muro 

                                                 
19 “Colisão na traseira. Presunção de culpa em relação ao motorista que bate com o seu veículo na traseira de outro. 

Tal presunção não é absoluta; cede ante provas precisas no sentido da responsabilidade do atingido” (RJTJSP, 

59/107) 
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de uma casa, adentrando a garagem do imóvel e causando danos a dois veículos que nela se 

encontravam. 

O Ministro Carlos Menezes Direito, ora relator, entendeu que em que pese ter se apurado 

que o motorista do caminhão agira com imprudência, a responsabilidade deveria ser imputada 

à empresa de transporte coletivo, com base na responsabilidade pelo risco da atividade. Cita-se 

trecho da decisão (STJ, 2005, on-line):  

 

[...] em se tratando da responsabilidade das empresas transportadoras, 

responsabilidade objetiva, a jurisprudência das Cortes superiores foi construída no 

sentido de somente reconhecer o fato de terceiro como excludente de responsabilidade 

se e quando não guardasse conexidade com o transporte. E como se sabe, acidente de 

trânsito não é estranho ao transporte. Em tal circunstância, repito, tratando-se de 

empresa de transporte coletivo, a diferença de situações não abala a conclusão em 

favor do dever de indenizar com a garantia do direito de regresso. É uma orientação 

firme e benfazeja, baseada no dever de segurança vinculado ao risco da atividade, que 

a moderna responsabilidade civil, dos tempos do novo milênio, deve consolidar. É por 

isso que “quem se dispõe a exercer alguma atividade perigosa terá que fazê-lo com 

segurança, de modo a não causar dano a ninguém, sob pena de ter que por ele 

responder independentemente de culpa” (Comentários ao Código Civil, cit. 

págs.153/154). Veja-se que já o Código Civil de 2002, no parágrafo único do art. 927, 

criou uma cláusula geral de responsabilidade objetiva ao mencionar a obrigação de 

reparar o dano independentemente de culpa. Adotou-se a teoria do risco criado, 

defendida por Caio Mário, o que significa reconhecer a obrigação de reparar o dano 

quando a atividade normalmente desenvolvida implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem (Responsabilidade Civil, Forense, 9ª ed., pág. 284). 

 

Seguindo adiante, já abordamos, ainda que de maneira en passant, o instituto da 

responsabilidade civil pelo fato da coisa. Em síntese, pode-se dizer que a responsabilidade civil 

pelo fato da coisa foi criada em razão da existência de alguns bens que, em que pese possam 

nos trazer alguma comodidade, por serem perigosos, podem acarretar dano a terceiros. Em 

virtude disso, possuímos o dever jurídico de estarmos atentos e diligentes com relação às coisas 

que possuímos, sob pena de nos responsabilizarmos pelos danos por elas acarretados 

(CAVALIERI FILHO, 2012, p. 227). Wilson Melo da Silva (1974, pp. 355-356) pontua que os 

veículos automotores possuem uma natureza evidentemente perigosa, razão pela qual sustenta 

a responsabilidade objetiva pelo fato da coisa.  

Ainda na esteira de Sérgio Cavalieri Filho (2012, pp. 227-228), não há que se falar em 

responsabilidade pelo fato da coisa quando o dano é proveniente de conduta direta do agente 

ou de seu preposto. Exemplo: o atropelamento de uma pessoa enquanto o proprietário se 

encontrava ao volante enseja a aplicação da responsabilidade subjetiva por fato próprio; caso 

fosse seu preposto que estivesse ao volante, haveria responsabilidade por fato de terceiro, e por 

assim em diante. Nas palavras do autor (2012, p. 228): 
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Só se deve falar em responsabilidade pelo fato da coisa quando ela dá causa ao evento 

sem a conduta direta do dono ou de seu preposto – como por exemplo, a explosão de 

um transformador de energia elétrica; o elevador que, por mau funcionamento, abre a 

porta indevidamente, acarretando a precipitação da vítima no vazio; a escada rolante 

que prende a mão ou o pé de uma criança; o automóvel mal estacionado na via pública, 

sem sinalização ou sem estar devidamente freado numa rua em declive, que se 

desprende e bate em outro veículo ou em uma pessoa. 

 

Tomando por base as considerações traçadas pelos autores supracitados, tem-se que é 

perfeitamente viável a aplicabilidade da teoria da responsabilidade pelo fato da coisa em 

hipóteses de acidentes envolvendo Veículos Autônomos, como o que veio a vitimar Elaine 

Herzberg. 

Todavia, não se pode olvidar ainda a possibilidade de aplicação do inciso III do artigo 

93220 do Código Civil de 2002, no que concerne à atuação da motorista de segurança Rafaela 

Vasquez. Com base no referido dispositivo, a empresa também seria responsabilizada pela 

conduta culposa de Vasquez, uma vez que esta estaria agindo em nome da empresa Uber e seria 

responsável por se manter diligente ao percurso. 

No capítulo seguinte, realizaremos um levantamento e averiguamos melhor qual modelo 

de responsabilização parece mais adequado. 

 

3.7 O caso Elaine Herzberg e a responsabilidade civil 

      

Em um eventual acidente envolvendo um Veículo Autônomo, pode-se sustentar 

inicialmente ser um fácil caso de subsunção à norma, em que se deve aplicar a letra do artigo 

12 do Código de Defesa do Consumidor sem maiores considerações a se traçar. Tal raciocínio 

ampara-se na premissa de que a Inteligência Artificial, por não ser suscetível a certas 

circunstâncias - como cansaço, sono e distrações, por exemplo -, seria menos sujeita a 

equívocos próprios dos seres humanos. Nesse sentido, mister pontuar que o §1º do artigo 12 

também estipula que algumas circunstâncias relevantes devem ser levadas em conta para a 

verificação do defeito, sendo estas circunstâncias elencadas nos incisos do mencionado 

parágrafo21.  

                                                 
20 Cita-se: “Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: III - o empregador ou comitente, por seus 

empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;” 
21

 Art. 12, §1º - O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-

se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - sua apresentação; II - o uso e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi colocado em circulação. 
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Destaca-se o disposto no inciso II do supracitado artigo, que menciona a questão do 

modo de uso e dos riscos que são razoavelmente esperados da utilização do produto. Alguns 

produtos, por sua natureza, possuem riscos inerentes em sua utilização. É o caso do cigarro, por 

exemplo, que conta com avisos do Ministério da Saúde ressaltando os incontáveis malefícios 

que a utilização do produto ocasiona à vida do usuário. 

Ora, não é razoável se pensar que alguém tenha fumado a vida toda, tendo o 

conhecimento de todos os problemas que o cigarro proporciona, seja indenizado em decorrência 

da obtenção de um câncer após anos inalando as mais variadas substâncias tóxicas que o cigarro 

apresenta. 

Contudo, nos parece que nos casos de acidentes envolvendo Veículos Autônomos esta 

problemática ganha outros contornos. Como já citado anteriormente, espera-se que um Veículo 

Autônomo, ao menos em tese, seja mais seguro do que um veículo que seja guiado por um 

motorista humano justamente por não ser suscetível a certas condições desfavoráveis que 

afligem os motoristas habitualmente. Tendo isso por base, bem como o fato de não se poder 

separar a automação do veículo do produto em si, é natural que a segurança que se espera deste 

veículo aumente na mesma proporção que os riscos esperados devam diminuir. 

As dificuldades de apuração nos casos concretos têm a ver com as circunstâncias que 

envolvem o acidente. No caso do atropelamento de Elaine Herzberg, por exemplo, é verificada 

a hipótese de responsabilização da motorista designada, visto que ela estava entretida com seu 

celular e esqueceu de estar atenta à estrada, em pleno desacordo com as orientações que a 

própria Uber estipulou (PAVIA, 2018). Além disso, foram inclusive suscitadas as hipóteses de 

a vítima ter contribuído com o acidente, vez que exames toxicológicos apontaram a presença 

de metanfetamina e maconha no sangue de Herzberg (NTSB, 2018, p. 4). 

No caso de Elaine Herzberg, pode-se, a priori, entender que o veículo da Uber que a 

atropelou era defeituoso22. Como já mencionado no capítulo 2, o carro falhou em detectar Elaine 

com tempo suficiente para realizar a frenagem. Não obstante, é verificável sim a possibilidade 

de responsabilização subjetiva da motorista Rafaela Vasquez, visto que a ela incumbia a missão 

de permanecer atenta à estrada, o que não ocorreu. Nesse caso, depreende-se que a motorista 

                                                 
 

22 Considera-se aqui o termo defeito na mesma acepção utilizada pelo legislador pátrio ao redigir o §1ª do artigo 

12 do Código de Defesa do Consumidor, o qual já citamos anteriormente. Em outras palavras, a partir do momento 

em que o produto não ofereceu a segurança que dele se espera – não sendo capaz de detectar Elaine e frear em 

tempo hábil – é possível classificar o produto como defeituoso. Todavia, como se verá posteriormente, a 

Inteligência Artificial possui algumas particularidades que dificultam essa configuração do defeito, inerentes à 

própria forma de funcionamento desta tecnologia. 
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de segurança agiu com negligência, ensejando a aplicação do artigo 186 do Código Civil de 

2002. 

Entretanto, interessante citar jurisprudência da 2º Câmara de Direito Civil do Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina. A Corte entendeu que o consumidor não seria responsável por 

danos causados por acidente a um veículo no qual fazia test-drive, vez que o teste consistiria 

em ferramenta de marketing, com riscos que devem ser suportados pelas revendedoras de 

carros. Cita-se a ementa (TJSC, 2014, on-line):  

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVENDEDORA 

DE VEÍCULOS. VEÍCULO CEDIDO A CONSUMIDOR EM POTENCIAL PARA 

REALIZAÇÃO DE 'TEST DRIVE'. CONDUTOR QUE PERDE O CONTROLE DO 

VEÍCULO E COLIDE CONTRA ÔNIBUS. DANOS MATERIAIS DE ELEVADA 

MONTA NO AUTOMOTOR EM TESTE. INEXISTÊNCIA DE TERMO 

SUBSCRITO PELO POTENCIAL CONSUMIDOR ASSUMINDO EVENTUAIS 

RISCOS OU PREJUÍZOS DECORRENTES DO 'TESTE DRIVE'. TEORIA DO 

RISCO DO EMPREENDIMENTO. RISCO CRIADO, COMO FERRAMENTA DE 

'MARKETING', QUE DEVE SER SUPORTADO PELA REVENDEDORA. 

VEÍCULO SEMINOVO. IRRELEVÂNCIA. MANIFESTAÇÃO RECURSAL 

CONHECIDA E DESPROVIDA.  

Se, em suas estratégias de 'marketing', as revendedoras de veículos passaram a 

utilizar-se do chamado 'test drive' como uma ferramenta para atrair, seduzir e 

conquistar clientes, fornecendo ao potencial comprador uma experiência pré-consumo 

e, com isso, incrementando a porcentagem de êxito nas vendas e na consequente 

obtenção de lucro, pelo revés da moeda resulta-lhe como justo suportar o ônus pelos 

riscos que cria ao confiar o veículo ao adquirente em perspectiva.  

 

Tomando por base a jurisprudência supracitada e realizando um paralelo com o caso de 

Herzberg, depreende-se ser mais adequada a condenação da empresa do que a da motorista, 

inclusive em virtude da facilidade de obter o ressarcimento por parte dos familiares das vítimas.  

Retomando o que foi abordado no capítulo 2 sobre os níveis de automação, quando 

houver responsabilidade por parte do motorista de intervir quando for necessário, deverá ser 

avaliada a conduta deste motorista na situação concreta, visando verificar: se havia tempo hábil 

para a retomada do veículo, se o motorista estava atento e diligente, se cumpria com atenção 

aos deveres e regulamentos do Veículo Autônomo ou se lhe era impossível qualquer reação 

(FACCHINI NETO e COLOMBO, 2018, p. 53). 

Ainda assim, ČERKA et al (2015, p. 386) pontua que a aplicação da responsabilidade 

por fato do produto em casos em que a IA ocasionar danos poderia gerar um ônus da prova 

extremamente gravoso a quem incumbir provar, justamente em razão das particularidades 

específicas que a Inteligência Artificial possui: a capacidade de aprender conforme as suas 

experiências e a capacidade de tomar decisões de maneira autônoma. Sendo a IA um sistema 
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de autoaprendizagem, difícil seria traçar a linha tênue entre os danos resultantes do próprio 

processo de autoaprendizagem da IA e o defeito preexistente de fabricação do produto.  

Outra hipótese de responsabilização é utilizar o fato da coisa. Ou seja, incutir o risco ao 

proprietário do Veículo Autônomo pelos danos causados pelo automóvel, ainda que não tenha 

contribuído com estes, dada a periculosidade própria que um automóvel possui, ainda mais 

sendo autônomo. Nesta esteira, Thatiane Cristina Fontão Pires e Rafael Peteffi da Silva (2017, 

p. 251) apresentam como alternativa a teoria do deep-pocket (traduz-se como “bolso 

profundo”), a qual, por meio de sua aplicação, faria com que toda pessoa envolvida em 

atividades que apresentam riscos, mas que ainda assim, sejam lucrativas e úteis para a 

sociedade, seja obrigada a compensar os danos causados pelo lucro auferido. Tanto o criador 

da IA, quanto o fabricante de produtos que empregam IA, ou ainda quem não esteja na cadeia 

produtiva da IA, mas que a utilize em sua atividade: todo aquele que obtém lucro com a 

utilização dessa nova tecnologia deve ser responsabilizado pelos riscos inerentes ao 

desenvolvimento de suas atividades, sendo exigível, inclusive, que seja feito um seguro 

obrigatório de danos. 

Em nosso entendimento, a teoria do deep-pocket se mostra a priori uma opção viável 

para sustentar a responsabilização a casos análogos ao de Herzberg, vez que responsabiliza 

aquele que aufere lucro - e consequentemente, possui maior capacidade financeira para realizar 

a reparação do dano - sem se prender nas limitações impostas pelo Código de Defesa do 

Consumidor. Todavia, como lembra Anderson Schreiber (2009, p. 24), a própria redação do 

parágrafo único do artigo 927 do Código Civil possui caráter muito mais amplo e abrangente 

do que o proposto pela teoria do deep-pocket, não exigindo que o agente aufira lucro da 

atividade danosa para configurar o dever de indenizar. Verifica-se, então, possibilidade de 

aferição de responsabilidade através do risco oriundo da própria atividade. 

Outra possibilidade cujo comento se faz necessário para o presente trabalho é a teoria 

do risco do desenvolvimento. Como pontuam Reinig e Carnaúba (2019, pp. 343-392), a 

expressão “risco do desenvolvimento” é utilizada pela doutrina para indagar se um fornecedor 

deve responder por defeitos que, no momento da colocação do produto no mercado, eram 

indetectáveis em razão dos limites dos conhecimentos científicos e técnicos existentes naquele 

tempo. 

Inicialmente, importante realizar a distinção entre riscos do desenvolvimento e lacunas 

do desenvolvimento. Os primeiros são oriundos da incognoscibilidade do defeito do produto, 

ou seja, quando a circunstância de periculosidade não é detectável em razão do estado dos 
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conhecimentos científicos e técnicos no momento de sua entrada em circulação. Assim, alguns 

autores sustentam que ninguém pode legitimamente esperar do produto uma segurança superior 

do que aquela possibilitada pelos conhecimentos científicos e técnicos vigentes até então 

(REINIG, 2013, p. 46). Os segundos, por sua vez, são oriundos da insolucionabilidade técnica 

de alguns problemas, ou seja, da impossibilidade de solução de um problema de segurança 

(REINIG, 2013, p. 47). 

O Código de Defesa do Consumidor, no entanto, não alberga os riscos de 

desenvolvimento como uma das excludentes de responsabilidade (Art. 12, §3º e suas alíneas23). 

Assim, os defensores da tese de que o fornecedor não seria responsabilizado pelos riscos de 

desenvolvimento possuem o ônus de demonstrar que os riscos de desenvolvimento se 

enquadram ou nas excludentes clássicas de responsabilidade em geral (caso fortuito e força 

maior, por exemplo) ou a inexistência do defeito no sentido técnico-jurídico (REINIG e 

CARNAÚBA, 2019, pp. 343-392).  

Ademais, conforme afirmam Reinig e Carnaúba (2019, pp. 343-392), se é colocado no 

mercado um produto ou serviço cujo alto grau de periculosidade é ou deveria ser conhecido 

pelo fornecedor, consequentemente este último deve arcar com os danos decorrentes, até 

mesmo com fundamento no art. 927, caput, bem como artigo 186, ambos do Código Civil. Todo 

produto que venha a apresentar uma periculosidade não revelada ao consumidor viola as 

expectativas de segurança legitimamente depositadas sobre ele, ainda que esse perigo não 

pudesse ser conhecido no momento da colocação do produto no mercado. 

No caso das lacunas de desenvolvimento, deve-se averiguar se a impossibilidade técnica 

de solução do problema de segurança teria o condão de afastar, no caso concreto, a existência 

de defeito, não havendo uma relação necessária entre existência de lacunas de desenvolvimento 

e inexistência de defeitos (REINIG, 2013, p. 50). As lacunas de desenvolvimento estão 

relacionadas com o plano de existência ou não do defeito (Art. 12, §1º, CDC), enquanto que o 

risco está associado com o conhecimento prévio do fabricante de um defeito que já foi apurado. 

                                                 
23 Cita-se: Art. 12. § 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando 

provar: 

 

I - que não colocou o produto no mercado; 

 

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; 

 

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 
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Ainda sobre o tema, importante ressaltar que as lacunas de desenvolvimento não devem 

se confundir com a inviabilidade econômica de uma solução para o problema. Elas se 

caracterizam pela impossibilidade técnico-científica de solução de um problema de segurança, 

sendo definidas pela inevitabilidade da periculosidade, ou melhor, pela inexistência de uma 

solução técnica para o controle de periculosidade (REINIG, 2013, p. 51). 

Essa distinção entre incognoscibilidade e insolucionabilidade é de suma importância 

para o caso em análise, contudo, sua aferição em hipóteses de acidentes envolvendo automação 

não é tarefa fácil de maneira alguma. A complexidade do funcionamento da IA, em que o 

aprendizado da máquina (machine learning) ocorre sem a participação do ser humano, traz tons 

de cinza nessa discussão. Teria o desenvolvedor a possibilidade de prever todas as decisões que 

o Veículo Autônomo tomaria? E de controla-las? Como tratar a questão do conhecimento dos 

riscos? É certo se falar em risco ou em lacuna?  

Essas questões de cunho mais amplo e geral exigem debates ainda mais aprofundados. 

No que tange ao acidente envolvendo Elaine Herzberg, objeto do presente trabalho, a NTSB já 

apresentou entendimento, o qual analisaremos no capítulo seguinte. 

 

3.8 O entendimento da NTSB 

 

No dia 19 de novembro de 2019, a National Transportation Safety Board24 (Conselho 

Nacional de Segurança em Transportes dos Estados Unidos) entendeu pela responsabilização 

não só da empresa e da motorista designada, mas também do governo do Arizona e da própria 

vítima (HAWKINS, 2019). 

A motorista Rafaela Vasquez foi responsabilizada em razão dos investigadores terem 

apurado que Rafaela teria passado 34% percurso assistindo a um programa de TV no seu 

celular, se atentando à estrada apenas instantes antes do acidente ocorrer (HAWKINS, 2019). 

Ainda segundo Andrew J. Hawkins (2019), jornalista do “The Verge”, foram 

constatados, quanto à Uber, diversos erros e inconsistências no veículo. A NTSB entendeu por 

que o veículo não possuía um sistema de monitoramento de condutores que fosse eficaz, uma 

vez que mesmo com a existência de câmeras filmando o interior do veículo, não existiam 

quaisquer garantias de que estes não romperiam com as normas de segurança estabelecidas. 

Salienta-se que os testes com Veículos Autônomos nos Estados Unidos exigem a presença de 

                                                 
24 Trata-se de uma agência federal independente instituída pelo Congresso Americano e que tem como 

incumbência realizar a investigação de quaisquer acidentes que ocorram nos Estados Unidos envolvendo veículos.  
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um motorista humano, devendo este permanecer vigilante e atento ao volante durante o 

percurso, justamente para se evitar acidentes. Concluiu-se então que a Uber agiu de maneira 

complacente, renegando questões importantes de segurança em virtude de uma excessiva 

confiança na automação, sendo esta confiança também foi passada aos motoristas de segurança.  

Os sistemas do veículo também não teriam sido configurados de maneira correta, 

segundo a NTSB. Com o intuito de evitar colisões, o programa foi desenvolvido para que o 

veículo conseguisse classificar um objeto, determinar sua trajetória e ajustar seu próprio 

caminho em resposta. Porém, ao reclassificar um objeto, o software eliminava todas as 

previsões passadas a respeito do trajeto do obstáculo e sobre como o veículo deveria reagir a 

isso (MARINHO, 2019). 

O veículo teria detectado Elaine menos de 6 segundos antes do acidente ocorrer, 

contudo, não conseguiu frear pois reclassificou o que viu ao menos 7 vezes antes de atingi-lo 

(MARINHO, 2019). Como já mencionamos no capítulo 2, a Uber teria desativado o sistema de 

frenagem de emergência automática, uma vez que temia que o veículo se comportasse de 

maneira errática, freando bruscamente pela mera detecção de uma sacola voando na pista, por 

exemplo. 

O Estado do Arizona também foi responsabilizado, haja visto que a NTSB concluiu que 

não existiam políticas públicas suficientes para que fossem evitados acidentes como o ocorrido. 

A ausência de uma regulação rígida para o teste com Veículos Autônomos em ruas públicas 

ocasionou em muitas das irregularidades cometidas pela Uber. Apenas após a morte de Elaine 

que foi dado início a uma maior regulação por parte dos estados e da legislação federal 

(HAWKINS, 2019). 

Por fim, os investigadores concluíram também pela responsabilização da própria Elaine, 

entendendo que ela contribuiu para o desfecho fatal do acidente, uma vez que, além de ter 

atravessado a rua fora da faixa de segurança, teria traços de metanfetamina em seu sangue, 

conforme foi verificado na autópsia (HAWKINS, 2019). 

Para fins de nossa análise, todos os fatores elencados pela NTSB podem ter de alguma 

forma contribuído para o desfecho trágico do evento, contudo, em níveis distintos de 

causalidade. 

Em nosso entendimento, e à luz da teoria da causalidade adequada, o fato de ter sido 

verificado no sangue de Elaine substâncias aptas a alterar sua psique, bem como o fato dela 

estar atravessando fora da faixa de segurança, não se configuram como causas no sentido 
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próprio que se apontou no decorrer do capítulo, mas sim como condições que influem para o 

resultado danoso verificado.  

O mesmo aplica-se para a ausência de políticas públicas que regulamentassem a 

utilização de Veículos Autônomos em testes nas ruas do Arizona. Ora, é evidente que ao Poder 

Público incumbe criar leis e outras formas de regulamentação para lidar com situações que 

contenham a potencialidade de causar danos à população. Tal incumbência é inclusive basilar 

da própria noção de Estado que se tem nos dias atuais. Contudo, no que tange à responsabilidade 

civil, não se verifica que essa inércia por parte do Poder Público tenha sido causa que 

determinasse a ocorrência do evento.  

Como foi mencionado anteriormente, para que um dado fato seja considerado como 

causa, ele tem que per si ser capaz de criar o resultado. O que se verificou com relação à ação 

de Elaine e do Poder Público foram meramente concausas, ou seja, condições de contribuição 

relevante para o dano verificado, mas que são incapazes de causa-lo sozinho. No caso em tela, 

por exemplo, foi constatado que o software instalado no veículo não foi capaz de realizar o 

reconhecimento de Elaine enquanto esta atravessava a rua. Tendo isso por base, bem como o 

fato de: i) a Uber ter removido o sistema de frenagem de emergência automática do veículo; ii) 

a motorista, Rafaela Vasquez, não estar atenta ao volante, confiando piamente no sistema de 

automação do veículo e não tendo a diligência por ela esperada, não se vislumbra ser razoável 

pensar que se Elaine estivesse sóbria, ou ainda, que tivesse cruzado a rua na faixa de segurança 

(que por sinal, ficava apenas há alguns metros do local do acidente), o desfecho teria sido outro. 

Nos parece então, sob a égide do direito brasileiro e tendo por base o relatório da NTSB, 

que seria possível a responsabilização da empresa Uber, utilizando a teoria do risco da 

atividade, insculpida no parágrafo único do artigo 927, bem como sendo possível a aplicação 

do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da incapacidade do software e dos 

sensores do veículo detectarem e reagirem de maneira correta à presença de Elaine na estrada. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

No decorrer do presente trabalho foi realizado um estudo para tentar verificar como a 

legislação brasileira recepcionaria casos envolvendo acidentes com Veículos Autônomos como 

o ocorrido com Elaine Herzberg em 2018, no Arizona. 
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Conforme foi demonstrado, a responsabilidade civil, em especial no atual paradigma de 

objetivação, tem por finalidade principal a reparação do dano acarretado à vítima – ou no caso 

de Elaine, a seus familiares -, e não a mera punição da conduta. 

Demonstrou-se também que o veículo desenvolvido pela empresa Uber não agiu 

conforme o esperado, tendo falhado em detectar Elaine enquanto ela atravessava a rua, 

conforme se pode extrair dos relatórios da NTSB. 

Tendo estes fatos por base, bem como a legislação brasileira atualmente em vigor, 

verificou-se inicialmente a possibilidade de responsabilização por risco da atividade, com força 

no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, bem como por fato do produto, na esteira do 

artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. 

Em nosso entender, a aplicação da cláusula geral de responsabilidade parece mais 

adequada, tendo em vista se tratar do teste de um produto que ainda não estava em circulação 

no mercado. Contudo, após a efetiva colocação dos veículos em circulação no mercado, 

poderemos ter a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tanto por defeito do serviço – 

no caso da Uber, por exemplo – quanto por defeito do produto – quando os Veículos Autônomos 

começarem a ser comercializados abertamente no mercado. Nessa última hipótese, verifica-se 

ainda a possibilidade de aplicação do artigo 93125 do Código Civil. 

Ademais, como mencionado anteriormente, no que tange à responsabilização da 

motorista Rafaela Vasquez, entendemos por mais correta a aplicação do artigo 932 do Código 

Civil, responsabilizando a Uber pela conduta negligente da motorista designada, visto que esta 

estava representando a empresa enquanto motorista de segurança. 

Todavia, é notável que a legislação brasileira precisa se preparar melhor para as 

consequências – nem sempre positivas – que a automação vai – e já vem - trazendo. E a 

academia, como uma das forças motrizes das mudanças sociais, deve se debruçar sobre o tema 

antes mesmo do Poder Público começar a se preocupar. Se o presente trabalho conseguiu, ainda 

que de maneira parcial, apresentar alguma alternativa de solução para essa frutífera e importante 

discussão, pode se dizer que os seus objetivos foram concluídos com êxito. 

 

 

   

                                                 
25 Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas 

respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. 
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