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RESUMO 

Esta monografia tem por finalidade analisar a responsabilidade do transportador em 
decorrência do contrato de transporte. Por meio deste, analisar-se-á, quais são as 
características do contrato de transporte, bem como quais as hipóteses em que o transportador 
será responsabilizado pelos danos sofridos por usuários, terceiros ou empregados. Além disso, 
analisam-se as fontes legislativas da responsabilidade do transportador, bem como o 
transporte de pessoas e de coisas. Na sequência, expõem-se as causas que excluem a 
responsabilidade do transportador, bem como a forma como estas são tratadas pelos tribunais 
nacionais. Ao longo de todo o estudo, a análise é realizada mediante a exposição do 
entendimento doutrinário acerca do tema, bem como a demonstração da forma pela qual a 
matéria é tratada pelos tribunais brasileiros. Conclui-se, por fim, que a responsabilidade do 
transportador é objetiva, podendo-se, no entanto, esta ser afastada caso se verifique alguma 
das causas excludentes da responsabilidade. 

 

Palavras-chave: Direito Civil. Responsabilidade Civil. Contrato de Transporte. Causas 
Excludentes. 
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ABSTRACT 

This monograph aims to analyze the carrier's liability as a result of the contract of carriage. 
Hereby, will be analyzed, what are the characteristics of the transport contract, as well as the 
assumptions on which the carrier is liable for damage suffered by users, third parties or 
employees. Furthermore, we analyze the legislative sources of liability of the carrier as well 
as the transport of people and things. Following expose the causes which exclude the liability 
of the carrier, as well as how these are dealt with by national courts. Throughout the study, the 
analysis is performed by exposing the doctrinal position of the topic and the way in which the 
matter is dealt with by the Brazilian courts. We conclude, finally, that the carrier's liability is 
objective and can be, however, this be rejected if any one of the causes of exclusive 
responsibility. 

 

Keywords: Civil Law. Liability. Contract of Carriage. Excluded Question. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Transportar importa na condução de coisas ou pessoas, mediante contrato, que, 

segundo Pontes de Miranda, é aquele por meio do qual “alguém se vincula, mediante 

retribuição, a transferir de um lugar para outro pessoas ou bens”. (1972, p.8) 

Desde a antiguidade, o homem, por diversas razões, possui a necessidade de, 

constantemente, deslocar-se. Antes da invenção da roda, o transporte humano dava-se, 

basicamente, com força própria ou com o auxílio de animais. Com o advento dos barcos à 

vela, dos motores a vapor, da revolução industrial, das estradas e das aeronaves, o transporte 

de pessoas e mercadorias desenvolveu-se amplamente, possibilitando a locomoção por todo o 

planeta. (VENOSA, 2012, p. 165) 

Portanto, com o desenvolvimento dos meios de transporte, o deslocamento entre, 

cidades, estados, países e continentes tornou-se mais rápido, seguro e barato, o que possibilita 

que a maioria da população mundial, com a finalidade de suprir suas necessidades, utilize tais 

serviços.   

Com efeito, o transporte, segundo Rui Stoco, “é o meio por meio através do qual a 

pessoa humana, em sua inquietude e extrema curiosidade, exerce um dos seus direitos 

fundamentais: a liberdade física de locomover-se e de ir e vir”. (2013, p. 380) 

De acordo com Luis Felipe Salomão, “o transporte envolve um antigo sonho humano e 

conduz a uma série de reflexões sobre as dimensões de tempo e espaço”. (2013, p. 161) 

Diante da necessidade de se praticar atos de comércio, importar e exportar, a presença 

e a eficiência dos meios de transporte ganham relevante importância. Para tanto, de modo a 

permitir que uma pessoa ou coisa seja levada de um lugar para outro, firma-se o chamado 

contrato de transporte, o qual depende de vários fatores para sua execução. Entre estes fatores, 

pode-se citar rodovias, trens, navios, aeronaves, bem como as condições de logística, 

climáticas, de segurança. (VENOSA, 2012, p. 165) 

Não apenas por possibilitar trocas comerciais, o transporte possui importância em 

virtude de ser o meio através do qual milhões de pessoas, todos os dias, nas grandes e 

pequenas cidades, deslocam-se de suas casas até os locais nos quais estudam ou trabalham.  
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Em países desenvolvidos, cujas economias são mais estáveis e os problemas sociais 

são menores, o transporte urbano dá-se, primordialmente, sobre trilhos, por meio de trens e 

dos chamados “metrôs”. Tal modo de transporte atende, aproximadamente, 60% (sessenta por 

cento) da demanda, ao passo que a utilização do transporte rodoviário corresponde a 30% 

(trinta por cento) das necessidades da população. (CAVALIERI, 2010, p. 307) 

No Brasil, ao contrário, o transporte ferroviário, diante da ausência de investimentos 

ao longo dos anos, atende somente 6% (seis por cento) da demanda diária do transporte 

coletivo. Já o transporte rodoviário, mediante a utilização de ônibus, atende a 93% (noventa e 

três por cento) dessa demanda. (CAVALIERI, 2010, p. 307) 

Em nível nacional, o transporte rodoviário responde a 75% (setenta e cinco por cento) 

das necessidades dos “veículos que atuam na função de escoadores e distribuidores de 

produtos básicos e de primeira necessidade, sendo incipiente as outras modalidades de 

transporte, ao contrário de outros países”. (STOCO, 2013, p. 381) 

Em relação à infraestrutura de transportes do Brasil, ressalta Rui Stoco que, 

notoriamente, a mesma é insuficiente, mormente se for comparada com a de outros países 

mais desenvolvidos. Segundo o mencionado doutrinador, tal situação cria diversos problemas 

de escoamento da produção para os mercados internos e externos. (2013, p. 381) 

Nesse sentido, Henrique Tibúrcio, presidente da Subseção do Estado de Goiás da 

Ordem dos Advogados do Brasil, afirmou que “o cenário do transporte coletivo é caótico: 

superlotação, frota de ônibus insuficiente para atender à demanda, precárias condições físicas 

dos terminais, organização, segurança e tratamento desumano para os usuários”. (2013) 

Além da insuficiência da infraestrutura brasileira, os transportadores e os usuários de 

tal serviço precisam, constantemente, enfrentar os problemas que surgem na execução do 

contrato de transporte. 

A problemática da responsabilidade civil do transportador reside, justamente, no 

contrato de transporte. (VENOSA, 2012, p. 165) 

Em que pese sua indiscutível importância, o contrato de transporte apenas ganhou 

regulamentação especial com o advento do Código Civil de 2002, por meio do disposto nos 

artigos 730 a 756. Afinal, o Código Civil de 1916 não trazia qualquer menção à matéria, a 

qual apenas foi escassamente disciplinada pelo Código Comercial, o qual, nos artigos 99 a 
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118, fazia menção aos Condutores de Gêneros e Comissários do Transporte. (DINIZ, 2009, p. 

487) 

No presente trabalho, irá se analisar os aspectos gerais da responsabilidade civil 

decorrente do contrato de transporte, principalmente em face do disposto no Código Civil 

(CC), no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Constituição Federal (CRFB), não 

sendo objeto do presente estudo a responsabilidade extracontratual do transportador. 

O estudo da matéria será dividida em dois capítulos, sendo que a primeira parte 

(Capítulo 2) destina-se à exposição doutrinária do tema. Analisa-se, aqui, as características do 

contrato de transporte, sua função social, a discussão anteriormente existente entre 

responsabilidade subjetiva e objetiva, os fundamentos da responsabilidade do transportador 

(CRFB, CC e CDC), o transporte de pessoas e a cláusula de incolumidade, o transporte de 

coisas, bem como a responsabilidade em caso de transporte gratuito. 

Já a segunda parte (Capítulo 3) destina-se à análise das excludentes da 

responsabilidade do transportador (caso fortuito externo ou força maior, fato exclusivo de 

terceiro e culpa exclusiva da vítima). Nesta parte, além de se demonstrar o entendimento 

doutrinário acerca das causas excludentes da responsabilidade, analisa-se a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul (TJRS) acerca do tema. 
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2 A RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR 

 

Em que não tenha sido objeto de regulamentação no Código Civil de 1916, o contrato 

de transporte não passou despercebido pelo Código Civil vigente, instituído por meio da Lei 

nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que, a partir do artigo 730, traz diversas disposições 

acerca da matéria. 

 

2.1 Características do contrato de transporte  

 

Nos termos do artigo 730 do Código Civil, contrato de transporte é aquele por meio do 

qual alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou 

coisas. 

Conforme Luis Felipe Salomão, o contrato de transporte pode ser caracterizado de 

diversas formas, podendo-se mencionar que este é oneroso, bilateral, comutativo, consensual, 

por adesão e tem por objetivo uma finalidade. (2013, p. 161) 

É um contrato oneroso, uma vez que ambas as partes visam vantagens correspondentes 

às respectivas obrigações; comutativo, ou seja, há equivalência presumida no valor das 

prestações de cada parte; consensual, em virtude de se perfazerem mediante simples 

consentimento entre as partes, independentemente da forma.  

Portanto, analisando-se o contrato de transporte, podemos perceber que ele abriga uma 

relação na qual o transportador, mediante o recebimento de determina quantia correspondente 

à contraprestação pelo serviço que irá prestar, transfere pessoa ou coisa, de um determinado 

local para outro, mediante a concordância, até mesmo implícita, da parte contratante, que será 

responsável pelo pagamento da passagem. 

Além disso, nos termos da lição do doutrinador acima mencionado, é um contrato de 

adesão e é firmado visando à obtenção de um resultado. (SALOMÃO, 2013, p. 161) 

Em relação ao resultado que deverá ser obtido no contrato de transporte, afirma José 

Alexandre Ferreira Sanches que, em face dessa obrigação, o transportador assume o dever de 
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levar, em perfeito estado, a coisa ou a pessoa de um lugar para outro, devidamente 

determinado pela parte contratante. Caso não seja cumprida tal obrigação, suportando o 

usuário algum dano, o transportador arcará com o pagamento das indenizações que se fizerem 

necessárias. (2011) 

Assim, pode-se afirmar que, em razão da cláusula de incolumidade, a qual, 

oportunamente, será abordada, pode-se afirmar que a obrigação do transportador não é, 

apenas, transferir, de um lugar para outro pessoa ou coisa mediante pagamento de uma 

contraprestação. A obrigação do transportador é prestar tal serviço garantindo que a pessoa ou 

a coisa cheguem a seu local de destino nas exatas condições em que se encontravam quando 

do início da execução do contrato. 

De acordo com Carlos Roberto Gonçalves, analisando-se as disposições do contrato de 

transporte existentes no Código Civil, pode-se depreender que este possui três elementos: o 

transportador, o passageiro e a transladação. (2012, p. 479) 

Conforme a classificação do mencionado doutrinador, passageiro é aquele que 

comprou a passagem ou aquele que ganhou do comprador o bilhete. Em relação à 

transladação, esta é definida como sendo a transferência do passageiro ou, até mesmo, da 

coisa, de um determinado lugar para outro. (212, p.479) 

O referido jurista salienta, em relação à transladação, que para que esta ocorra, não é 

necessário que a pessoa ou a coisa seja removida de um para outro lugar relativamente 

distante. Este afirma que o contrato pode ter por objeto o transporte dentro da própria casa, do 

prédio, etc. A título exemplificativo, este menciona a transferência de coisas do térreo para a 

cobertura de um prédio. (2012, p. 479) 

Dessa forma, percebe-se que o Código Civil não exige que, no deslocamento da 

pessoa ou da coisa, o transportador percorra uma distância mínima entre o local de partida e o 

de destino. 

Nos termos da classificação de Maria Helena Diniz, o contrato de transporte é formado 

entre o transportador e a pessoa que será por ele transportada, podendo esta ser chamada de 

viajante ou passageiro, ou, ainda, entre o transportador e a pessoa, chamada de remetente ou 

expedidor, que realiza a entrega de determinado objeto ou notícia. (2009, p. 488) 
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Segundo a referida jurista, aquele a quem a mercadoria ou a notícia se destina, 

chamados de destinatário ou consignatário, não fazem parte da relação contratual, em que 

pese possua direitos e deveres. (2009, p. 488) 

Ainda de acordo com a mencionada doutrinadora, pode ser objeto do contrato o 

transporte de pessoas, de coisas ou de notícias. Na primeira hipótese, o transportador deve 

transportar aquele que detiver um bilhete de passagem, o qual é um título de legitimação, por 

meio do qual se tornará exigível o cumprimento da obrigação. A segunda hipótese envolve “o 

transporte de coisas animadas ou inanimadas, contendo operações como o depósito de 

mercadorias a serem expedidas, relacionadas em documento denominado conhecimento de 

frete, a carga e descarga”. (2009, p. 488)  

Já a terceira hipótese se dá por meio da atuação dos correios e dos telégrafos. “O 

serviço postal é levado a efeito pelo Estado, e o telegráfico, pela administração pública e pelas 

estradas de ferro para os particulares em zonas não alcançadas pelo telégrafo oficial”. (DINIZ, 

2009, p. 502)  

Portanto, ter-se-ia três modalidades de transporte: de pessoas, de coisas e de notícias. 

Em que pese a classificação feita pela referida doutrinadora, o Código Civil, na parte dedicada 

à matéria, apenas tratou de forma específica, consoante será demonstrado, as duas primeiras 

hipóteses.  

Analisando as disposições legais constantes no Código Civil acerca do tema, pode-se 

perceber que, em relação ao transporte de passageiros, o contrato é de adesão, uma vez que ao 

usuário do serviço de transporte apenas cabe aceitar as condições que são previamente 

impostas pelo transportador, não sendo possível às partes discutir previamente acerca dos 

termos da avença (CAVALIEIRI FILHO, 2010, p. 311). 

Sobre tal característica do contrato de transporte, Humberto Theodoro Junior refere 

que a atividade de transporte, seja de pessoas, seja de coisas, é submetida a um intenso regime 

de fiscalização e concessão do poder público, o qual determina os competentes regulamentos 

do serviço, bem como interfere na fixação dos valores que serão cobrados pelas passagens. 

Além disso, mesmo quando a administração pública não intervém na relação, comumente, 

prevalecem condições gerais e tarifas cujo valor, normalmente, não sofre variações. Diante 

disso, pode-se formalizar um contrato com cláusulas gerais, as quais serão obedecidas ou 
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rejeitadas, pelo contratante, em seu todo, ou seja, em bloco, não sendo possível estipular cada 

uma das cláusulas. (2011) 

Pode-se, concluir, portanto, que, possuindo o contrato de transporte, normalmente, 

regras e condições gerais e uniformes, torna-se possível a existência de um contrato padrão, 

podendo o usuário apenas aceitar vincular-se à avença nos termos já fixados, não lhe sendo 

possível discutir as cláusulas já previstas. 

A vinculação do usuário ao contrato ocorre de forma diversa daquela usualmente 

empregada em outras formas contratuais. Com efeito, para aderir à avença, basta que o 

contratante tenha ciência acerca de seus termos, sendo possível, até mesmo, que a adesão 

ocorra de forma tácita. (STOCO, 2013, p. 385) 

Diante disso, pode-se afirmar que, possuindo o passageiro conhecimento acerca dos 

termos do contrato de transporte, no momento em que este solicitar a parada do ônibus e 

embarcar no veículo, estará aderindo à avença.  

Rui Stoco refere que as condições do transporte, as cláusulas restritivas e que impõe 

deveres e obrigações ao usuário apenas terão validade e eficácia se o mesmo, previamente, 

delas tiver conhecimento, não sendo admissível a presunção de que o contratante tenha anuído 

com as mesmas (2013, p. 384). 

Isso significa que não será possível exigir-se o cumprimento de obrigações que não 

tenham sido previamente informadas ao contratante. Apenas para citar um exemplo, suponha-

se que, sem qualquer aviso prévio ou autorização, uma empresa de transporte decida aumentar 

o valor cobrado pela passagem. Nesse caso, os passageiros, já tendo embarcado e iniciado a 

viagem, não poderão ser compelidos a realizar o pagamento do bilhete em valor superior 

àquele anteriormente praticado e conhecido pelos usuários. Portanto, deveria o passageiro 

cumprir com as obrigações previstas no contrato somente caso delas já tivessem 

conhecimento anteriormente. 

Em relação ao transporte de mercadorias, acerca do qual, oportunamente se irá tratar, 

afirma Rui Stoco que este segue regras mais definidas e se dá por meio de um “conhecimento 

de transporte” (2013, pp. 410-411), o qual, também, oportunamente, será objeto de definição 

no presente trabalho. 
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2.2 A função social do contrato de transporte 

 

O Código Civil, ao determinar, no artigo 4211, que a liberdade de contratar deverá ser 

exercida nos limites e em razão da função social, concede a esta a condição de cláusula geral, 

que deverá ser observada por todos os contratantes. 

Ao trazer tal disposição, o Código Civil se mostra pioneiro uma vez que, analisando-se 

o sistema de direito privado ocidental, não se encontra qualquer outra legislação que tenha 

outorgado à função social a condição de cláusula geral limitadora e fundadora da liberdade de 

contratar (NERY, 2010, pp. 80-81). 

Segundo Sérgio Cavalieiri Filho, pode-se afirmar que o Código Civil de 2002 é 

caracterizado por sua sociabilidade. Com efeito, o mencionado doutrinador, comparando o 

Diploma Civilista com o Código Civil de Napoleão, afirma que o primeiro é fruto de uma 

visão social do Direito, ao passo que o segundo, que influenciou o Código Civil de 1916, 

decorre do Liberalismo do século XVIII. (2010, p. 307) 

Em relação ao contrato de transporte, a função social é cumprida quando o usuário é 

favorecido e as determinações constantes na Constituição Federal são cumpridas, mediante o 

asseguramento, ao cidadão, da igualdade e do acesso às mínimas condições de sobrevivência 

(STOCO, 2013, p. 314). 

Para que a função social do contrato de transporte seja cumprida, é necessário que ao 

passageiro seja propiciado segurança e conforto, por meio de veículos adequadamente 

conservados, que sejam respeitados os horários e os itinerários previamente estabelecidos e 

que, sendo impossível ao transportador concluir a viagem por motivos alheios à sua vontade, 

este conclua o transporte por meio de outro veículo da mesma categoria (GONÇALVES, 

2005, p. 26). 

Já a função social do contrato de transporte será descumprida quando não forem 

atendidas as obrigações acima referidas e, também, em várias outras situações. A título 

exemplificativo, pode-se citar: quando ao passageiro deixar de ser paga a indenização que lhe 

é devida em decorrência de danos sofridos; quando o transportador, ausente qualquer situação 

                                                           
1 Código Civil, art. 421: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do 
contrato”. 
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autorizadora, recusar-se a realizar o transporte; quando o transportador cobrar, pela passagem, 

valor superior ao autorizado (GONÇALVES, 2005, p.26). 

Portanto, estando as cláusulas gerais do contrato de transporte inseridas no Código 

Civil de 2002, este, independentemente da modalidade, deverá cumprir sua função social, por 

meio do oferecimento ao passageiro de um sistema de transporte que permita o exercício de 

seus direitos fundamentais, permitindo-o se deslocar livremente. 

 

2.3 Responsabilidade Objetiva ou Subjetiva? 

 

Diante do disposto no artigo 17 da Lei das Estradas de Ferro2, em relação aos 

passageiros, sustentava-se que a responsabilidade do transportador era subjetiva, sendo sua 

culpa presumida. (CAVALIERI, 2010, p. 314) 

Entretanto, o exame mais detalhado do disposto no mencionado dispositivo legal 

levaria a uma interpretação diversa. Isso porque, quando se está diante de culpa presumida, 

aquele que supostamente causou o dano deve demonstrar que não agiu com culpa. Ocorre 

que, em relação ao disposto no referido artigo 17 do Decreto nº 2.681/1912, não era facultado 

ao transportador comprovar que não agiu de forma culposa, de modo a afastar sua 

responsabilidade perante determinado caso. (CAVALIERI, 2010, p. 314) 

Ao contrário, o transportador apenas poderia afastar sua responsabilidade se lograsse 

comprovar a existência de caso fortuito ou força maior e/ou a culpa exclusiva do viajante. 

(CAVALIERI, 2010, p. 314) 

Portanto, conclui Sérgio Cavalieri Filho que, na realidade, em relação aos passageiros, 

a responsabilidade do transportador era objetiva, em que pese a lei, de forma equivocada, 

tivesse feito menção, à culpa presumida. (2010, p. 314) 

Percebe-se, assim, que, apesar da Lei das Estradas de Ferro ter feito referência à culpa 

presumida, esta consagrou a responsabilidade objetiva do transportador, a qual apenas poderia 

ser afastada caso se comprovasse a ocorrência de alguma das causas excludentes acima 

mencionadas. 
                                                           
2 Decreto nº 2.681/1912, art. 17: “As estradas de ferro responderão pelos desastres que nas suas linhas sucederem 
aos viajantes e de que resulte a morte, ferimento ou lesão corpórea”. 
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Em relação aos passageiros e suas bagagens, a responsabilidade do transportador era 

baseada no contrato; já em relação a terceiros, a responsabilidade era extracontratual, 

respondendo o transportador pela conduta de seus prepostos. (VENOSA, 2012, pp. 169-170) 

Então, na esteira do disposto na Lei das Estradas de Ferro, até o advento do Código de 

Defesa do Consumidor, a doutrina dominante reconhecia que a responsabilidade do 

transportador era objetiva, cabendo-lhe comprovar apenas a existência de casou fortuito ou 

força maior ou culpa do passageiro (CAVALIERI, 2010, p. 314). 

Em que pese o Decreto nº 2.681/1912 se destinasse a regulamentar o transporte por 

meio de ferrovias, diante da ausência de outras fontes legais, os tribunais pátrios alargaram às 

demais modalidades de transporte terrestre o disposto na Lei das Estradas de Ferro. 

(VENOSA, 2012, p. 172) 

A utilização da Lei das Estradas de Ferro para decidir casos envolvendo outros meios 

de transporte decorre da inexistência de legislação específica acerca do tema e do aumento de 

demandas envolvendo a matéria, o que obrigou os tribunais pátrios a utilizar a mencionada 

fonte legal de forma analógica. 

Com o advento do diploma consumerista, em que pese tenha sido mantida a 

responsabilidade objetiva do transportador, houve a mudança do fundamento dessa 

responsabilidade, a qual passou a ser a relação de consumo, independentemente da existência 

de contrato ou não. (CAVALIERI, 2010, p. 315) 

A partir do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do 

transportador decorre de fato próprio, ou seja, do defeito na prestação do serviço. 

(CAVALIERI, 2010, p. 310) 

Portanto, com o CDC, manteve-se a responsabilidade objetiva do transportador, a qual 

passou a não depender da existência de relação contratual, bastando, apenas, a verificação de 

um defeito na prestação do serviço para que surja o dever de indenizar. 

O Código Civil, por meio do disposto no artigo 7343, solidificou essa evolução 

jurídica, adotando, em relação ao transporte de pessoas, a responsabilidade objetiva, a qual 

                                                           
3 Código Civil, artigo 734: “O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas 
bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.” 
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somente será afastada quando verificada a presença de força maior, proibindo a estipulação de 

qualquer cláusula de não indenizar. (GONÇALVES, 2006, p. 29) 

Quanto a esse específico, saliente-se que o artigo 734 consubstancia o entendimento já 

consagrado pelo Supremo Tribunal Federal por meio do disposto na Súmula 161, que 

determina que “em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar”. 

Em relação ao transporte de coisas, por meio do disposto no artigo 7504, o Código 

Civil adota, igualmente, a responsabilidade objetiva do transportador. (TARTUCE, 2012, p. 

538) 

Para Flávio Tartuce, o disposto no artigo 734 aplica-se, também, ao transporte de 

coisas, “de acordo com a concepção social da responsabilidade civil”. (2012, p. 539) 

Portanto, depreende-se que, independentemente da fonte legislativa, a Lei das Estradas 

de Ferro, o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Civil, a responsabilidade do 

transportador é objetiva, sendo elidível somente em face da comprovação da ocorrência de ao 

menos uma das causas excludentes, as quais serão objeto de estudo do terceiro capítulo do 

presente trabalho. 

 

2.4 Fundamentos da Responsabilidade do Transportador 

 

Conforme antes já referido, o Código Civil de 1916 não disciplinou a responsabilidade 

dos transportadores. Dessa forma, foi a denominada Lei das Estradas de Ferro, Decreto nº 

2.681, de 7 de dezembro de 1912,  a primeira lei a tratar acerca da matéria. 

Em que pese a mencionada lei tenha sido destinada a regular a responsabilidade civil 

das estradas de ferro, em decorrência da ausência de outras fontes legislativas sobre o tema e 

diante da necessidade de se decidir casos envolvendo outros meios de transporte, o Decreto nº 

2.681/1912 foi, por analogia, utilizado, até o advento do Código Civil de 2002, em situações 

que não envolviam, especificamente, transporte por meio de estradas de ferro (CAVALIERI, 

2010, p. 313). 

                                                           
4 Código Civil, art. 750: “A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, 
começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, 
ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.” 
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Na Lei das Estradas de Ferro, foi consagrada a responsabilidade objetiva do 

transportador, respondendo este pela perda total ou parcial, furto ou avaria das mercadorias 

transportadas, atraso, danos pessoais ou materiais em caso de desastres, ainda que provocados 

por culpa de terceiros. (COELHO, 2012, p. 380) 

A responsabilidade objetiva dos transportadores consagrada na Lei das Estradas de 

Ferro, a partir do entendimento esposado pelos tribunais pátrios, foi estendida para todos os 

demais ramos do transporte. (COELHO, 2012, p. 380) Afinal, consoante já referido, 

inexistindo diplomas legais regulamentando a responsabilidade em outros meios de 

transporte, aos tribunais, com a finalidade de julgar os casos surgidos, coube aplicar, por 

analogia, o disposto na Lei das Estradas de Ferro. 

Ademais, consoante acima exposto de forma mais detalhada, a responsabilidade do 

transportador, a partir do disposto na Lei das Estradas de Ferro, é objetiva, em que pese no 

referido diploma legal se faça referência à culpa presumida. 

Além da Lei das Estradas de Ferro, conforme ressalta Rui Stoco, os transportes 

marítimo, ferroviário e aéreo foram disciplinados por leis especiais que deverão ser interpretas 

conforme a Constituição de 1988. (2013, p. 387) 

Nas palavras do referido doutrinador, o transporte marítimo foi regulamentado pelo 

Decreto nº 19.473/30, posteriormente alterado pelas leis nº 9.537/97 e 9.578/97, as quais se 

referem ao transporte de mercadorias, segurança, tráfego aquaviário e o Tribunal Marítimo. Já 

o transporte ferroviário foi regulamentado pelo Decreto nº 2.681/1912, a chamada Lei das 

Estradas de Ferro. (STOCO, 2013, p. 387) 

Por sua vez, o transporte aéreo interno está legalmente previsto no Código Brasileiro 

da Aeronáutica (Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986), e, no âmbito internacional, pela 

Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto nº 5.910, de 27 de setembro de 2006, que 

veio em substituição à Convenção de Varsóvia.  

Em relação aos transportes metroviário e rodoviário, ambos são carentes de 

regulamentação em lei federal. Quanto ao primeiro, as cidades que contam com esse tipo de 

transporte costumam possuir leis municipais ou estaduais que, apesar de criarem o transporte 

metropolitano, não estabeleceram suas diretrizes básicas. Já em relação ao segundo, por meio 

de analogia, ainda aplicam-se as disposições da Lei das Estradas de Ferro. (STOCO, 2013, p. 

387) 
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2.4.1 A Responsabilidade do Transportador na Constituição de 1988 

 

A responsabilidade do transportador será baseada unicamente nas disposições 

constantes na Constituição de 1988 naqueles casos em que for prestadora de serviços públicos 

uma pessoa jurídica de direito público ou privado, mediante autorização, permissão ou 

concessão pelo Poder Público. (STOCO, 2013, p. 390) 

Com efeito, a Constituição, no parágrafo 6º do artigo 375, claramente prevê que será 

objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas, seja de direito privado, seja de direito 

público, que sejam prestadoras de serviços públicos. (PISETTA, 2013, p.44) 

Portanto, na medida que o transporte aéreo, ferroviário, aquaviário, rodoviário, 

marítimo, fluvial e lacustre, nos termos do inciso XII do artigo 21 da CRFB6 serão 

explorados, privativamente, pela União, a qual poderá delegá-los à pessoas jurídicas de direito 

privado ou de direito público, estas responderão de forma objetiva pelos danos que causarem 

a terceiros.  

Dessa forma, todas as vezes que uma pessoa jurídica de direito público ou privado, 

mediante autorização, permissão ou concessão da administração pública, explorar o serviço de 

transporte, esta responderá de forma objetiva pelos danos que vierem a causar aos passageiros 

ou a terceiros, independentemente da existência de culpa. 

O fundamento para a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços públicos é 

a denominada Teoria do Risco Administrativo, que “leva em conta o risco que a atividade do 

Estado pode gerar e na possibilidade de causar danos aos administrados”. (PISETTA, 2013, p. 

40) 

                                                           
5 Constituição Federal, artigo 37, §º: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

§ 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. 

6Constituição Federal, art. 21: “Compete à União: 
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;  
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que 
transponham os limites de Estado ou Território; 
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;” 
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Por fim, o disposto no §6º do artigo 37 da CRFB não se aplica na exploração de 

determinadas modalidades de transporte, como o serviço particular de táxi ou o serviço de 

entrega de coisas por meio de motociclistas empregados de empresas privadas (motoboys), 

uma vez que estas independem de permissão, concessão ou autorização, na medida que não 

são atividades privativas do Estado. (STOCO, 2013, p. 388) 

 

2.4.2 A Responsabilidade do Transportador no Código Civil de 2002 

 

Com o advento da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2003, o transporte ganhou 

tratamento especial na codificação privada, por meio do disposto nos artigos 730 e seguintes, 

passando a ser considerado um contrato típico. (TARTUCE, 2012, p. 538) 

Em que pese tenha inovado ao disciplinar a matéria, o Código Civil apenas 

estabeleceu as regras e os princípios gerais do transporte. Por tal motivo, entre os vinte e sete 

artigos que tratam do assunto, há vários dispositivos nos quais se encontram ressalvas ao 

disposto na legislação civil. (STOCO, 2013, p. 386). 

Com efeito, no artigo 731 determinou o legislador que, em relação ao transporte 

exercido mediante autorização, permissão ou concessão, este será regido por normas 

regulamentares e pelo que for estabelecido naqueles atos.  

Comentando mencionado dispositivo legal, Rui Stoco afirma que o legislador 

ressalvou que a atividade de transporte é privativa do Estado, o qual poderá explorar 

diretamente ou por meio de autorização, permissão ou concessão, sendo que a transferência 

do exercício da atividade se dá nos termos da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993, a qual 

regulamenta o disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública. (2013, p. 386)  

Também o artigo 7327 estabelece uma ressalva às normas constantes no Código Civil, 

uma vez que determina que, caso ocorra o conflito entre o determinado no Diploma Civilista e 

o previsto em leis federais extravagantes, desde que estas lhe sejam supervenientes ou 

                                                           
7 Código Civil, art. 732: “Aos contratos de transporte, em geral, são aplicáveis, quando couber, desde que não 
contrariem as disposições deste Código, os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções 
internacionais.” 
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anteriores, será necessário analisar a repartição de competência prevista na Constituição, 

resolvendo-se a questão por meio de critérios legais. (ASSIS, 2005, p. 309) 

As normas produzidas pelas agências reguladoras não se incluem na esfera da 

legislação especial mencionada na parte final do artigo 732 do Código Civil. Tal exclusão 

decorre do fato de o Estado utilizar-se deste instrumento por razões políticas, econômicas e 

ideológicas. (ASSIS, 2005, p. 311) 

Quanto a isso, a Lei nº 10.233/2001, que cria o Conselho Nacional de Integração de 

Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, é 

aplicável em relação ao transporte terrestre e aquaviário, uma vez que as normas editadas por 

estas agências não se equiparam à lei em sentido formal, sendo esta a razão pela qual as 

mesmas são incapazes de derrogar preceitos do Código Civil. (ASSIS, 2005, p. 311) 

Ainda em relação ao disposto no artigo 732, necessário mencionar que, por não 

regulamentar de forma exaustiva a matéria, o Código Civil estabeleceu apenas disposições 

gerais, deixando de dispor questões específicas e peculiares das diversas modalidades de 

transporte. Por tal motivo, se houver colisão com norma específica constante na legislação 

anterior, possível a aplicação desta, uma vez que, nos termos do §2º do artigo 2º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto Lei nº 4.657/42), “a lei nova, que 

estabeleça disposições gerais ou específicas a par das já existentes, não revoga nem modifica 

a anterior”. (STOCO, 2013, p. 386) 

Quanto aos tratados internacionais, desde que tenham sido observadas as formalidades 

de promulgação e de publicidade, a lei civil derrogou, a partir do momento em que entrou em 

vigência, as disposições em contrário existentes nas convenções e nos tratados internalizados 

na ordem jurídica brasileira. (ASSIS, 2005, pp. 312-313) 

Por fim, a primeira seção do capítulo XIV do Código Civil, ao trazer as disposições 

gerais do transporte, determinou, no artigo 733, que, nos contratos de transporte cumulativo, 

cada um dos transportadores de obriga a cumprir a avença em relação ao percurso que é de 

sua responsabilidade, respondendo apenas pelos danos nele causados a pessoas e coisas.  

No entanto, em caso de substituição de algum dos transportadores, determina o 

parágrafo segundo que haverá responsabilidade solidária entre aquele que substituiu e aquele 

que foi substituído. 
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2.4.3 A Responsabilidade do Transportador no Código de Defesa do Consumidor 

 

O Código de Defesa do Consumidor, segundo Luis Felipe Salomão, com a finalidade 

de proteger amplamente o consumidor, criou um microssistema, o qual possui um conjunto de 

regras de diversos ramos do direito, que dialogam com outros diplomas legais. (2011) 

Após a edição da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, as disposições do Código 

de Defesa do Consumidor se aplicam ao transporte coletivo, em virtude desta atividade se 

enquadrar no conceito de serviço adotado pelo artigo 3º, §2º8, bem como pelo disposto no 

artigo 229, parágrafo único do mencionado diploma legal. (CAVALIERI, 2008, p. 210) 

A única exceção à incidência das normas protetivas do CDC (Código de Defesa do 

Consumidor) aos contratos de transporte seria em relação ao transporte puramente gratuito, 

uma vez que, neste caso, em virtude do passageiro não realizar qualquer pagamento, não há, 

sequer, prestação de serviço. Afinal, o mencionado diploma legal é claro ao exigir, no §2º do 

artigo 3º, que o serviço seja prestado mediante remuneração. (CAVALIEIRI, 2008, p. 210) 

Entretanto, para que seja afastada a relação de consumo, necessário averiguar, no caso 

concreto, se se está diante de um transporte puramente gratuito ou de um transporte 

aparentemente gratuito, sendo que somente na primeira hipótese é que as regras do CDC não 

serão aplicáveis. (CAVALIERI, 2008, p. 210) 

Segundo Sérgio Cavalieiri FIlho, com o Código de Defesa do Consumidor, o 

fundamento da responsabilidade do transportador, independentemente da existência de um 

contrato, passou a ser a relação de consumo, e não mais contratual. (2010, p. 315) 

                                                           
8 Código de Defesa do Consumidor, art. 3°: “Fornecedor é 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. 

§ 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.” 

9 Código de Defesa do Consumidor, art. 22: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as 
pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.” 
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Também entendendo que as disposições constantes no CDC se aplicam aos contratos 

de transporte, afirma Carlos Roberto Gonçalves que não há qualquer conflito entre o disposto 

no mencionado diploma legal e o Código Civil, uma vez que ambos preveem que a 

responsabilidade do transportador é objetiva, sendo possível afastá-la comente caso se prove a 

existência de uma das causas excludentes da responsabilidade, como a culpa exclusiva da 

vítima, a existência de força maior ou de fato exclusivo de terceiros. (GONÇALVES, 2005, p. 

27)  

Ressalva Carlos Roberto Gonçalves que, havendo incompatibilidade entre o Código de 

Defesa do Consumidor e o disposto pelo Código Civil, não há consenso doutrinário acerca da 

prevalência do último sobre o primeiro. No entanto, esse é o entendimento do mencionado 

doutrinador, o qual afirma que o artigo 732 determina que aos contratos de transporte são 

aplicáveis a legislação especial e os tratados internacionais, desde que estes não contrastem 

com o disposto no Diploma Civilista. Em suma, refere o mencionado doutrinador que as 

regras da legislação especial e dos tratados internacionais aplicam-se apenas de forma 

subsidiária, somente quando não contrariarem o previsto no Código Civil. (2005, p. 27) 

Já para Sérgio Cavalieri Filho, havendo conflito entre princípios esposados pelo 

Código de Defesa do Consumidor com princípios estabelecidos no Código Civil, o disposto 

no primeiro deveria se sobrepor sobre o segundo, uma vez que a relação de consumo é 

específica e precisa atender aos princípios consagrados pelo microssistema. (2010, p. 316) 

Com entendimento contrário em relação ao transporte aéreo nacional e internacional, 

Rui Stoco afirma que o CDC não é aplicável, uma vez que o diploma consumerista seria uma 

norma genérica que não substituiria nem se sobreporia às leis específicas, como a Convenção 

de Montreal e a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro da Aeronáutica). 

(2013, p. 419) 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto ao transporte aéreo, firmou o 

entendimento de que caso se verifique a má-prestação do serviço, prevalecem as regras 

constantes no CDC em detrimento da Convenção de Montreal e da Convenção de Varsóvia. 

Nesse sentido, no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1-396.091/SP10, o referido 

                                                           
10 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. 
DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. TRANSPORTE AÉREO. 
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DOS DANOS 
MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA 7/STJ. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. VALOR FIXADO COM BASE NA PORTARIA 
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tribunal manifestou o entendimento de que “a responsabilidade civil das companhias áreas em 

decorrência da má prestação de serviço é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor”. 

Em relação ao transporte de passageiros, o entendimento do STJ11 é no sentido de que 

este se caracteriza como sendo uma relação de consumo, razão pela qual as disposições do 

Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis.  

Nas razões do voto proferido pelo Ministro Raul Araújo no julgamento do Agravo 

Regimental em Recurso Especial nº 332.323/SP, este, reiterando os termos da decisão 

monocrática proferida quando do julgamento do AResp nº 332.323/SP, afirmou que 

caracteriza o transporte de passageiros a relação de consumo.  

Assim, o acidente de trânsito, provocado pelo preposto da transportadora no 

desempenho da atividade comercial desta, em virtude das disposições do Código Civil, 

caracteriza-se como defeito na prestação do serviço, sendo abrangida pelo disposto no artigo 

14 do CDC e implicando, dessa forma, na responsabilização da empresa de transporte. 

 

                                                                                                                                                                                     

6/06. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE PRECEITO NÃO CONTIDO EM LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como 
violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida 
fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o 
conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 211/STJ. 
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil das companhias áreas em 
decorrência da má prestação de serviço é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. 
3. A acolhida da pretensão recursal, no tocante à revisão do valor da multa aplicada pelo PROCON/SP, com a 
consequente revisão do julgado impugnado, depende de reexame fático-probatório dos autos, o que não é 
possível em sede de recurso especial por força do óbice da Súmula 7/STJ. 
4. Não é possível em sede de recurso especial, analisar disposição presente em portarias, pois estas espécies 
normativas não estão compreendidas no termo "lei federal" presente no artigo 105, inciso III, alínea a, da 
Constituição Federal. 
5. Agravo regimental não provido. 
(AgRg no REsp 1396091/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 08/05/2014, DJe 14/05/2014) 

11Exemplificativamente, destaque-se o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE COLETIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 
PRAZO PRESCRICIONAL. 
ART. 27 DO CDC. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A jurisprudência desta Corte entende que aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de 
Defesa do Consumidor, nos casos de acidente de transporte de passageiros. 
2. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no AREsp 332.323/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2013, 
DJe 11/12/2013) 
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2.5 A Responsabilidade do Transportador em Relação a Empregados, a Terceiros e a 

Passageiros 

 

A responsabilidade do transportador pode ser analisada sob três aspectos: em relação a 

seus empregados, aos passageiros e a terceiros. Nas duas primeiras hipóteses, a 

responsabilidade é contratual; já, na última, é extracontratual, decorrente de ato ilícito 

praticado no exercício da atividade. (CAVALIERI, 2010, pp. 309-310) 

 

2.5.1 A responsabilidade do transportador em relação a seus empregados 

 

Em relação a seus empregados, a responsabilidade do transportador decorre dos 

acidentes de trabalho que seus funcionários, como cobradores e motoristas, venham a sofrer 

no exercício e em razão de suas funções. Nesse caso, caberá ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) arcar com os valores devidos a estes, ressalvado o direito do 

empregado postular o recebimento de indenização em face do empregador em decorrência da 

existência de dolo ou culpa do último (GONÇALVES, 2010, p. 216). 

Com efeito, em caso de acidente envolvendo os empregados da empresa 

transportadora, a responsabilidade desta será subjetiva, exceto se a atividade for caracterizada 

como de risco habitual, situação em que será aplicável o disposto no parágrafo único do artigo 

927 do Código Civil12. 

 

2.5.2 A responsabilidade do transportador em relação a terceiros 

 

Em relação a terceiros, a responsabilidade do transportador é extracontratual, não 

havendo entre as partes qualquer relação prévia. Até o advento da Constituição de 1988, a 

                                                           
12 Código Civil, artigo 927, parágrafo único: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 
por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” 
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responsabilidade em relação a terceiros era subjetiva, baseada na existência da culpa do 

transportador ou de seus prepostos. (CAVALIERI, 2010, p. 309) 

Após o advento da Constituição de 1988 que, por meio do artigo 37, §6º13, 

transformou em objetiva a responsabilidade do transportador em relação a terceiros, as 

empresas de transporte público, por serem prestadoras de serviços públicos, passaram a 

responder, com base na teoria do risco administrativo, pelos danos causados a terceiros. 

(CAVALIERI, 2010, p. 309) 

Nesse sentido, saliente-se que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

591.874/MS14, o Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgando recurso interposto por 

uma empresa de transporte público coletivo urbano, concluiu que o §6º do artigo 37 da CRFB 

impede que se faça qualquer distinção entre usuários e não-usuários de serviços públicos, uma 

vez que todos podem sofrer com os danos decorrentes da ação administrativa do Estado, seja 

esta desempenhada direta, seja indiretamente por meio de empresas permissionárias. 

Conforme exposto pelo Ministro Relator em seu voto, para que se verifique a 

responsabilidade objetiva da empresa permissionária de serviço público basta que seja 

comprovado o nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro 

não-usuário. 

Por sua vez, o Ministro Carlos Ayres Britto, aduziu que a Constituição de 1988 

confere à prestação do serviço público um cuidado especial, uma vez que determina aplicação 

                                                           
13 Constituição Federal, art. 37: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 

§ 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.” 

14
 CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. 

PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. 
CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. 
RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de 
serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 
37, § 6º, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e 
o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a 
responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso extraordinário desprovido. 
(RE 591874, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-
02387-10 PP-01820) 
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do princípio da eficiência, de modo a evitar que os usuários do serviço ou terceiros venham a 

sofrer qualquer dano. 

Dessa forma, nos termos do §6º do artigo 37 da Constituição Federal, tanto em face 

dos usuários quanto dos não-usuários responderá de forma objetiva o transportador com base 

na Teoria do Risco atinente à atividade por ele desenvolvida. 

A responsabilidade dos permissionários de serviços públicos em relação a terceiros foi 

reforçada após o advento do Código de Defesa do Consumidor, principalmente diante do 

disposto nos artigos 1415 e 1716 do mencionado diploma legal, sendo que, inclusive, o último 

dispositivo mencionado equipara a consumidor todos aqueles que forem vítimas do evento. 

(CAVALIEIRI, 2010, p. 309) 

Com efeito, conforme o Ministro Luis Felipe Salomão, o transportador detém 

responsabilidade em face de terceiros diante do chamado princípio da segurança, o qual 

determina a proteção da vida, da saúde, e da segurança dos consumidores, impondo que “um 

determinado produto ou serviço colocado no mercado não deve acarretar riscos à saúde ou à 

segurança dos consumidores”. (SALOMÃO, 2013, p. 170) 

Quanto à responsabilidade do transportador em relação a terceiros, a Terceira Turma 

do STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.202.013/SP17, decidiu que, estando-se diante 

de uma relação regida pelo disposto no Código de Defesa do Consumidor, aqueles que não 

                                                           
15 Código de Defesa do Consumidor, 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.” 

16 Código de Defesa do Consumidor, art. 17: “Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas 
as vítimas do evento”. 

17
 DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TRANSPORTADOR AÉREO 

PERANTE TERCEIROS EM SUPERFÍCIE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. 
CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA AFASTADO. INCIDÊNCIA DO CDC. 
1. O Código Brasileiro de Aeronáutica não se limita a regulamentar apenas o transporte aéreo regular de 
passageiros, realizado por quem detém a respectiva concessão, mas todo serviço de exploração de aeronave, 
operado por pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, com ou sem fins lucrativos, de forma que seu art. 317, 
II, não foi revogado e será plenamente aplicado, desde que a relação jurídica não esteja regida pelo CDC, cuja 
força normativa é extraída diretamente da CF (5º, XXXII). 
2. Demonstrada a existência de relação de consumo entre o transportador e aqueles que sofreram o resultado do 
evento danoso (consumidores por equiparação), configurado está o fato do serviço, pelo qual responde o 
fornecedor, à luz do art. 14 do CDC, incidindo, pois, na hipótese, o prazo prescricional quinquenal previsto no 
seu art. 27. 
3. Recurso especial conhecido e desprovido. 
(REsp 1.202.013/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 
27/06/2013) 
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são usuários do serviço equiparam-se a consumidores diante do disposto no artigo 17 do 

mencionado dispositivo legal.  

 

2.5.3 A responsabilidade do transportador em relação aos passageiros 

 

Por fim, em relação aos seus passageiros, a responsabilidade do transportador é 

contratual, fundada no contrato de transporte entabulado entre as partes. A responsabilidade, 

nesse caso, será aferida de forma diversa, uma vez que o Código Civil, por meio dos artigos 

734 a 742 e 743 a 756 estabeleceu regras específicas para o transporte de pessoas e de coisas. 

(CAVALIERI, 2010, pp. 310-311) 

 

2.6 Transporte de Pessoas e a Cláusula de Incolumidade 

 

O contrato de transporte de pessoas é aquele por meio do qual o transportador “se 

obriga a remover uma pessoa, e sua bagagem, de um local para outro, mediante 

remuneração”. (DINIZ, 2009, p. 496) 

Considerando-se que, por meio do mencionado contrato o transportador irá transportar 

algo cujo valor é incomensurável, ou seja, a vida humana, este possui o dever de levar o 

passageiro em segurança até seu destino (GAGLIANO, 2013, p. 354). 

Afirma Sérgio Cavalieri Filho que “sem dúvida, a característica mais importante do 

contrato de transporte é a cláusula de incolumidade que nele está implícita. A obrigação do 

transportador não é apenas de meio, e não só de resultado, mas também de garantia”. (2010, p. 

311) 

Ensina o mencionado doutrinador que o transportador não assume a obrigação de 

dispor previamente dos meios necessários para que o contrato seja cumprido 

satisfatoriamente. Este, na realidade, possui o dever de garantir a incolumidade do passageiro, 

de modo a evitar que este venha a sofrer qualquer dano. (CAVALIERI, 2010, p. 311) 
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Isso significa que, nessa modalidade de transporte, o transportador assume a obrigação 

de garantir que o passageiro desembarque em seu destino em condições idênticas àquelas 

apresentadas no momento de seu embarque. 

Mesmo que a cláusula de incolumidade não esteja explícita no contrato de transporte, 

esta “é decorrência do princípio da função social do contrato e da regra ética de boa-fé 

objetiva”. (GAGLIANO, 2013, p. 354) 

Acerca da cláusula da incolumidade, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça18 que “é 

dever da transportadora preservar a integridade física do passageiro e transportá-lo com 

segurança até o seu destino”.  

O Relator Ministro Waldemar Zveiter, em seu voto, ressaltou que, no caso julgado, a 

vítima era viajante e, por isso, estava sob proteção da cláusula de incolumidade, sendo que 

sua eventual culpa deveria ser comprovada pela transportadora, a qual caberia afastar sua 

responsabilidade comprovando a ocorrência de alguma das causas excludentes (força maior 

ou fato fortuito, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro). 

Portanto, nos termos da doutrina dominante e do entendimento esposado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, possui o transportador a responsabilidade de levar o usuário, a salvo de 

qualquer dano, do local de origem até seu local de destino.  

Caso o transportador descumpra a cláusula de incolumidade e cause algum dano ao 

passageiro, este deverá indenizar a vítima. 

Com efeito, o rompimento da obrigação contratual determina o reconhecimento da 

responsabilidade objetiva, sendo que o transportador deverá indenizar aquele que suportou o 

dano independentemente de ter agido com dolo ou culpa. (GAGLIANO, 2013, p. 354)  

 

                                                           
18 RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE FERROVIÁRIO - MORTE DE MENOR - 
CULPA PRESUMIDA - ART. 17 - DO DECRETO Nº 2.681/12. 
I - Não tendo a empresa ferroviária provada a culpa da vítima, nem assim elidido sua responsabilidade, 
comprovando caso fortuito ou força maior, não se exonera da obrigação de indenizar pela morte do menor. 
II - É dever da transportadora preservar a integridade física do passageiro e transportá-lo com segurança até o 
seu destino. 
III - Recurso conhecido e provido . 
(REsp 217.528/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2001, DJ 
09/04/2001, p. 354)  
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2.7 Transporte de Coisas 

 

Segundo Maria Helena Diniz, o transporte de coisas pode ser definido como “aquele 

em que o expedidor ou remetente entrega determinado objeto para que, mediante pagamento 

de frete, seja remetido a outra pessoa”.  (2009, p. 490) 

De acordo com a mencionada doutrinadora, são partes do contrato de transporte de 

coisas o transportador e o expedidor, sendo que o destinatário é apenas a pessoa para quem a 

mercadoria será enviada. No entanto, nada impede que o expedidor ou o remetente figurem 

como destinatário. (2009, p. 490) 

Com efeito, por exemplo, no caso do transporte de móveis que guarnecem uma 

residência em caso de mudança dos moradores para outro local, aqueles que contratam os 

serviços e expedem os bens são os mesmos que os receberão, figurando, dessa forma, os 

mesmos indivíduos, como expedidores e destinatários. 

Já para Carlos Roberto Gonçalves, fazem parte da execução do contrato de transporte 

o expedidor ou remetente, o transportador e o destinatário ou consignatário. (2012, p. 492) 

Como contraprestação pelo serviço prestado pelo transportador, a este deverá ser pago 

o chamado frete, o qual será devido pelo remetente ou pelo destinatário. Quando o frete for 

pago pelo último, tal condição deverá constar expressamente no conhecimento. (ASSIS, 2005, 

p. 352) 

Tanto o remetente quanto o transportador possuem obrigações. São, entre outras, 

obrigações do remetente: “entregar a mercadoria em condições de envio; pagamento do preço 

convencionado, ressalvada a hipótese de este ser adimplido pelo destinatário; 

acondicionamento da mercadoria; declaração do seu valor e da sua natureza [...]”. 

(GAGLIANO, 2013, p. 349) 

Dentre as obrigações do transportador pode-se citar:  

[...] receber a coisa a ser transportada no dia, hora, local e modo convencionados; 
empregar total diligência no transporte da mercadoria posta sob a sua custódia; 
seguir o itinerário ajustado, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito e força maior; 
entregar a mercadoria ao destinatário da mesma, mediante apresentação do 
respectivo documento comprobatório de sua qualidade de recebedor (conhecimento 
de transporte); respeito às normais legais em vigor no sentido de somente expedir 
mercadorias de trânsito admitido no Brasil. (GAGLIANO, 2013, p. 349) 
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Além disso, nos termos do artigo 743 do Código Civil, “a coisa, entregue ao 

transportador, deve estar caracterizada pela sua natureza, valor, peso e quantidade, e o mais 

que for necessário para que não se confunda com outras, devendo o destinatário ser indicado 

ao menos pelo nome e endereço.” Para tanto, deverá o transportador emitir, nos termos do 

artigo 744 do CC19, o denominado conhecimento de transporte. 

Conhecimento de transporte, de frete ou de carga ou recibo de entrega é o documento 

expedido pelo transportador com a finalidade de comprovar que a execução do contrato foi 

concluída e que a mercadoria foi recebida nas condições especificadas no documento, bem 

como estipular as condições do transporte. (GONÇALVES, 2012, p. 492) 

O conhecimento de transporte, na esteira do disposto no artigo 750 do Código Civil, 

será utilizado como parâmetro para a responsabilização do transportador. Portanto, eventual 

indenização a ser recebida será limitada pelo valor que constar no mencionado documento. 

Entretanto, caso o destinatário prove que suportou prejuízo maior em razão do não 

recebimento da mercadoria, este poderá, conforme entendimento de Pablo Stolze Gagliano e 

Rodolfo Pamplona Filho, postular o recebimento de indenização em valor condizente com o 

dano efetivamente sofrido. (2013, p. 352) 

Além de limitar o valor da indenização, o artigo 750 do Código Civil determina o 

início e o término da responsabilidade do transportador, uma vez que prevê que “a 

responsabilidade do transportador [...] começa no momento em que ele, ou seus prepostos, 

recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele 

não for encontrado”. 

Uma das modalidades do transporte de coisas é o transporte de transporte de cargas, o 

qual ganhou regulamentação especial na Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, a qual 

“dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração 

e revoga a Lei no 6.813, de 10 de julho de 1980”. 

A mencionada lei estabelece, por meio de seu artigo 8º, que o transportador é 

responsável “pelas ações ou omissões de seus empregados, agentes, prepostos ou terceiros 

                                                           
19 Código Civil, artigo 744: “Ao receber a coisa, o transportador emitirá conhecimento com a menção dos dados 
que a identifiquem, obedecido o disposto em lei especial. 

Parágrafo único. O transportador poderá exigir que o remetente lhe entregue, devidamente assinada, a relação 
discriminada das coisas a serem transportadas, em duas vias, uma das quais, por ele devidamente autenticada, 
ficará fazendo parte integrante do conhecimento.” 
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contratados ou subcontratados para a execução dos serviços de transporte, como se essas 

ações ou omissões  fossem próprias”.  (FURTADO, 2010) 

 A dita responsabilidade é objetiva, detendo o transportador direito de regresso em 

face de terceiros contratados ou subcontratados. (FURTADO, 2010) 

 

2.8 Responsabilidade no Transporte Gratuito 

 

Transporte gratuito é aquele realizado por mera cortesia, é a carona desinteressada, 

realizada por amizade ou por outro sentimento íntimo (GAGLIANO, 2013, p. 361) 

À referida modalidade de transporte não se aplicam as disposições relativas ao 

contrato de transporte, desde que o transportador não aufira remuneração, tampouco qualquer 

tipo de vantagem, nem mesmo indireta. (DINIZ, 2009, p. 496) 

O transportador apenas será responsabilizado caso seja comprovada sua culpa ou dolo. 

Nesse sentido, Flávio Tartuce afirma que a responsabilidade daquele que dá uma carona exige 

que seja comprovada a existência de dolo ou culpa , sendo que, neste caso, estar-se-á em face 

de responsabilidade extracontratual subjetiva, fundada no previsto do artigo 186 do Código 

Civil. (2012, p. 542)  

Com efeito, o artigo 736 do Código Civil20, “adota claramente a responsabilidade 

extracontratual ou aquiliana [...] no transporte puramente gratuito ou benévolo, e a contratual 

com a cláusula de garantia, no transporte oneroso e no aparentemente gratuito” 

(GONÇALVES, 2012, p. 500). 

Em sentido análogo é o disposto na Súmula 145 do Superior Tribunal de Justiça, que 

dispõe que “no transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será 

civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa 

grave”. 

                                                           
20 Código Civil, art. 736: “Não se subordina às normas do contrato de transporte o feito gratuitamente, por 
amizade ou cortesia. 
Parágrafo único. Não se considera gratuito o transporte quando, embora feito sem remuneração, o transportador 
auferir vantagens indiretas. 
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Caso o transportador receba, mesmo que indiretamente, benefícios em razão do 

transporte realizado, este perderá seu caráter puramente gratuito, passando a ser considerado 

oneroso. Nesse caso, a responsabilidade do transportador será comum, não sendo beneficiado 

pelo disposto no artigo 736 do Código Civil. (ASSIS, 2005, pp. 337-338) 

Portanto, para que a responsabilidade do transportador, em caso de transporte gratuito, 

seja afastada, este não poderá auferir qualquer tipo de benefício, uma vez que, caso contrário, 

verificar-se-á a prestação de um serviço mediante remuneração, o que implicará em sua 

responsabilização objetiva. 
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3 AS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR E A 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL 

 

Consoante acima já referido, a responsabilidade do transportador é objetiva e, em 

razão da cláusula da incolumidade, este possui a obrigação de levar o transportado, protegido 

de qualquer dano, ao seu destino.  

Ademais, em relação ao transporte de coisas, o transportador possui a responsabilidade 

de “conduzir a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias ‘para mantê-la em 

bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto’ (CC, art. 749)”. (GONÇALVES, 2012, 

p. 493) 

Para que o passageiro tenha direito a receber indenização pelos danos que tenha 

sofrido, basta que este prove que a incolumidade não foi assegurada, e que o acidente ocorreu 

no curso do transporte e que dele adveio o dano. (CAVALIERI, 2010, p. 317) 

A responsabilidade do transportador apenas será afastada caso este logre comprovar a 

existência de algum fato que rompa o nexo causal e afaste a ligação entre o dano e aquele que 

supostamente o causou. Nesse sentido, conforme lição de Rui Stoco, admite-se como causa 

excludente da responsabilidade qualquer uma que seja hábil a romper o nexo causal,  

independentemente de sua previsão legal. (2013, p. 399) 

Analisando-se os artigos 734, 735 e 738, todos do Código Civil, depreende-se que a 

responsabilidade do transportador pode ser excluída caso se verifique a ocorrência de força 

maior, fato culposo de terceiro ou culpa exclusiva da vítima. 

Acerca das causas excludentes da responsabilidade do transportador, o Desembargador 

Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, integrante da Décima Primeira Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, quando proferiu seu voto no Recurso de Apelação 

nº 7005293260521, aduziu que somente poderá elidir a responsabilidade objetiva do 

                                                           
21 APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. 
DANOS MORAIS. ATROPELAMENTO. A responsabilidade das empresas prestadoras do serviço público é 
objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, inclusive em relação aos não-usuários do serviço 
prestado. Precedente do STF (RE 591.874). Assim, a responsabilidade da empresa de transporte coletivo 
somente pode ser afastada na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. 



36 
  

transportador as respectivas causas excludentes, ou seja, culpa exclusiva da vítima, caso 

fortuito, força maior ou fato de terceiro, as quais será abaixo detalhadamente especificadas. 

 

3.1 Força Maior 

 

Segundo Sérgio Cavalieri Filho, é prescindível a diferenciação entre caso fortuito e 

força maior uma vez que não há uniformidade doutrinária acerca do conceito. (CAVALIERI, 

2010, p. 317) 

O Código Civil, no parágrafo único do artigo 393, aparentemente sem fazer qualquer 

distinção entre força maior ou caso fortuito, determina que estes se verificam “no fato 

necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”. 

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, ao fazer menção à força maior no Código Civil, o 

legislador teria adotado apenas como causa excludente da responsabilidade do transportador 

os acontecimentos naturais, excluindo-se aqueles decorrentes da conduta humana, que 

independam da vontade das partes, como greves, motins, guerras, etc. Cita o mencionado 

doutrinador como exemplo de força maior raios, inundações e terremotos. (GONÇALVES, 

2012, pp. 263-264) 

Partindo-se da presunção de responsabilidade do transportador, os casos fortuitos 

podem ser analisados sob o prisma do fortuito interno ou do externo. (CAVALIERI, 2010, p. 

318) 

Para Sérgio Cavalieri Filho, o fortuito interno é “o fato imprevisível, e, por isso, 

inevitável, que se liga à organização da empresa, que se relaciona com os riscos da atividade 

desenvolvida pelo transportador”. (2010, p.318) 

                                                                                                                                                                                     

Conjunto probatório contido nos autos que não autoriza reconhecer a ocorrência de qualquer excludente da 
responsabilidade, ou mesmo de culpa concorrente da vítima. Danos morais confirmados, tendo em vista a 
violação da integridade física do autor, que sofreu trauma crânio-encefálico e fratura da omoplata esquerda. 
Indenização arbitrada na sentença reduzida para R$10.000,00, a fim de que não seja causa de enriquecimento 
injustificado de uma das partes e para não destoar dos parâmetros utilizados pelo Colegiado. Sucumbência 
redimensionada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70052932605, Décima 
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 
26/06/2013) 
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Como exemplo de fortuito interno, pode-se mencionar o estouro de um pneu do 

veículo e o mal súbito que acomete o motorista, uma vez que, mesmo não sendo possível ao 

transportador prever tal ocorrência, está possui relação com a atividade explorada. 

(CAVALIEIRI, 2010, p. 318)  

Por fortuito externo, entende Sérgio Cavalieri Filho que “também é fato imprevisível e 

inevitável, mas estranho à organização do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação 

com a empresa, como fenômenos da Natureza – tempestades, enchentes, etc.” (2010, p. 318) 

Refere, ainda, que são características do fortuito externo sua autonomia em face dos 

riscos atinentes à atividade e sua inevitabilidade. (CAVALIEIRI, 2010, p. 318) 

Considerando-se que o fortuito interno está ligado ao exercício das atividades do 

transportador, na presença deste, a responsabilidade do transportador subsiste. Somente se se 

verificar a presença de fortuito externo, ou seja, de força maior, é que a responsabilidade do 

transportador será excluída, nos termos do artigo 734 do Código Civil. (CAVALIERI, 2010, 

p. 318) 

Portanto, nos termos acima expostos, força maior equivale ao caso fortuito externo, 

que não detém com a atividade desempenhada qualquer relação, afastando, por isso, a 

responsabilidade do transportador. Já o caso fortuito interno, em virtude de possuir ligações 

com os serviços prestados, não elidem a responsabilidade do transportador. 

 

3.1.1 O reconhecimento da força maior como excludente da responsabilidade do 

transportador na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

 

A força maior, entendida esta como sendo o caso fortuito externo, é acolhida pelos 

tribunais pátrios como sendo uma das causas excludentes da responsabilidade do 

transportador. 

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental em Recurso 

Especial (AgRg no REsp) nº 1.285.015/AM22, firmou o entendimento de que o extravio de 

                                                           
22 DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. EXCLUSÃO. 
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mercadorias, diante da ocorrência de caso fortuito ou força maior, como o naufrágio de 

embarcação após colisão com troncos e pedras existentes no curso de rio, afasta a 

responsabilidade do transportador, mormente em face da impossibilidade de o comandante da 

embarcação prever o sinistro. 

Portanto, pode-se afirmar que, diante da ausência de relação do fato com a atividade 

desempenhada e em face da impossibilidade de se prever o sinistro, é possível reconhecer a 

ocorrência de um caso fortuito externo ou de força maior excludente da responsabilidade do 

transportador. 

 

3.1.2 O reconhecimento da força maior como excludente da responsabilidade do 

transportador na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

 

Nos termos do acima demonstrado, caracteriza-se como sendo força maior ou caso 

fortuito externo aqueles fatos imprevisíveis e inevitáveis e que não possuem relação com a 

atividade desenvolvida pelo transportador. 

Como exemplo de fortuito externo, pode-se citar o caso julgado pelo Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul no Recurso de Apelação nº 7005493524223, no qual analisou-se 

o pedido de indenização decorrente do cancelamento de voo em virtude da erupção de um 

vulcão. 
                                                                                                                                                                                     

AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O TRANSPORTADOR. INVIABILIDADE. 
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 
1. A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 750 do CC/2002, podendo ser elidida tão 
somente pela ocorrência de força maior ou fortuito externo, isto é, estranho à organização da atividade. 
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 
3. No caso, o Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que o naufrágio da embarcação e o 
extravio da mercadoria transportada se deu em virtude da ocorrência de caso fortuito, alheio à esfera de 
previsibilidade do comandante da embarcação. 
Alterar tal entendimento é inviável em recurso especial. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no REsp 1285015/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado 
em 11/06/2013, DJe 18/06/2013) 

23 APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERUPÇÃO DE VULCÃO. A 
erupção de vulcão caracteriza força maior e isenta a companhia aérea de responsabilidade. Demonstrado que 
foram prestadas as informações necessárias quanto ao cancelamento dos voos. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
(Apelação Cível Nº 70054935242, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard 
Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 19/03/2014) 
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Julgando o mencionado recurso, o Relator Desembargador Bayard Ney de Freitas 

Barcellos, afirmou que, nos termos do artigo 734 do Código Civil, caso os passageiros ou as 

suas bagagens sofram algum dano, caberá ao transportador arcar com a competente 

indenização. Entretanto, a responsabilidade poderá ser afastada caso se logre comprovar a 

ocorrência de força maior. 

Além disso, refere o julgador que, nos termos do artigo 737 do Código Civil, o 

transportador deverá observar os horários e o itinerário previsto, podendo responder por 

perdas e danos caso haja descumprimento do contrato quanto a esse específico. Novamente, 

ressalta o Desembargador Relator que a responsabilidade poderá ser afastada caso seja 

comprovada a existência de força maior. 

No caso julgado, no qual o cancelamento do voo ocorreu em virtude da erupção do 

Vulcão Eyjafjallajoekull, na Islândia, que lançou suas cinzas em várias cidades europeias, 

impedindo a decolagem das aeronaves, verifica-se que não poderia a companhia aérea ter 

cumprido o contrato em face da ocorrência de força maior, uma vez que os motivos que 

impediram a correta execução do contrato decorriam de fatos alheios à sua vontade. 

Em sentido contrário, no julgamento do Recurso de Apelação nº 7005890081224, a 

Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao analisar caso 

no qual o passageiro não pôde viajar em virtude de problemas mecânicos apresentados pela 

aeronave, decidiu que este não era fato hábil a afastar a responsabilidade da companhia aérea. 

Em seu voto, a Relatora Desembargadora Katia Elenise Oliveira da Silva afirmou que, 

estando-se diante de responsabilidade objetiva, esta apenas poderia ser afastada na presença 

de uma das causas excludentes (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo do 

serviço, caso fortuito ou força maior). No entanto, no caso analisado, a julgadora afirmou que 

                                                           
24 APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. DANOS 
MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS 
DE TRANSPORTE AÉREO É OBJETIVA (ART. 14 DO CDC), SOMENTE PODENDO SER ELIDIDA POR 
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, FATO DE TERCEIRO DESCONEXO DO SERVIÇO, CASO 
FORTUITO OU FORÇA MAIOR. PROBLEMAS DE ORDEM INTERNA, NÃO EXCLUEM A 
RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS QUE INDEPENDEM DA PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO, 
POIS JÁ TRAZEM EM SI ESTIGMA DE LESÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. JUROS DE 
MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. À UNANIMIDADE, REJEITARAM 
A PRELIMINAR, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGARAM 
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. (Apelação Cível Nº 70058900812, Décima Primeira Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 16/04/2014) 
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a alteração da lista de passageiros decorrente da troca de aeronave, com capacidade inferior, 

configuraria caso fortuito interno, ligado à atividade desempenhada.  

Afinal, em face de sua obrigação de levar, com integridade, o passageiro do local de 

embarque até seu destino, possui a companhia aérea o dever de prestar o serviço em 

aeronaves que não ofereçam riscos aos usuários. Assim, tendo o transportador, em um 

primeiro momento, destinado para uso um avião com problemas mecânicos, deverá este arcar 

com os danos sofridos pelos passageiros que não puderam embarcar na aeronave com 

capacidade inferior que substituiu a primeira. 

Também entendeu a Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, quando do julgamento do Recurso de Apelação nº 7005432676425, que mal 

súbito sofrido por motorista constitui caso fortuito interno, não afastando a responsabilidade 

do transportador. 

                                                           
25APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. 
ATROPELAMENTO. MAL SÚBITO DO MOTORISTA. CASO FORTUITO INTERNO. 
RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO 
MUNICÍPIO. PENSÃO MENSAL. DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. 1. A responsabilidade do 
Município de Esteio, concedente do serviço de transporte público, é subsidiária à da empresa concessionária, o 
que restou reconhecido na sentença hostilizada, que, no ponto, não merece reforma. 2. Consoante se depreende 
da inicial, bem como do que consta da comunicação de ocorrência, o acidente de trânsito em debate envolve 
apenas o coletivo de propriedade da requerida ROJETUR, conduzido por Paulo Régis Vieira Quevedo, seu 
preposto, não se podendo presumir, no caso dos autos, a solidariedade das empresas que compõem o chamado 
Consórcio Operacional Esteio. Não merece reforma, pois, a sentença que reconheceu a ilegitimidade da empresa 
Real Rodovias e Transportes. 3. A responsabilidade da empresa que opera o transporte de passageiros dispensa 
discussão acerca de culpa, consoante previsto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Destarte, em sendo 
inequívoco o acidente descrito nas iniciais, e não sendo demonstrada a ocorrência de excludente, não há falar no 
afastamento do seu dever de indenizar. Hipótese em que o "mal súbito" que acometeu o motorista cuida-se de 
fortuito interno, decorrente do próprio risco da atividade desenvolvida pela codemandada, incapaz, portanto, de 
afastar o referido liame de causalidade entre o fato e os danos alegados. 4. Não há falar, igualmente, em 
atribuição de culpa às vítimas, de forma exclusiva ou concorrente, porquanto não é razoável exigir das pedestres 
que utilizassem o terreno acidentado junto à pista, considerando que, naquele trecho em que ocorreu o acidente, 
não há passeio público. 5. No que diz respeito ao montante devido a título de pensão mensal, esse deve 
corresponder a 2/3 da remuneração efetivamente auferida pela companheira de Aparício enquanto viva (R$ 
481,00), até a data em que a vítima completaria 72 anos de idade, merecendo reparo, no particular, a sentença 
hostilizada. Deve integrar a pensão o 13º salário, devido à vítima se fosse viva, precedido do desconto antes 
referido (1/3), pois se trata de direito básico do trabalhador que reverteria em parte para os seus dependentes, 
ponto em que merece acolhida a irresignação do autor Aparício. 6. A reparação de danos morais, que, no caso 
concreto, se mostram in re ipsa, deve proporcionar justa satisfação às vítimas e, em contrapartida, impor ao 
infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique 
enriquecimento sem causa dos ofendidos. Na hipótese sob comento, vai majorada a verba indenizatória fixada 
em favor de Aparício para R$ 60.000,00, quantia essa a ser corrigida monetariamente pelo IGP-M e acrescida de 
juros moratórios de 1% ao mês, nos termos da fundamentação. No que tange aos demais autores, vai mantida a 
verba indenizatória arbitrada na sentença. 7. Ônus sucumbenciais mantidos na forma em que fixados na origem. 
APELAÇÕES DOS REQUERIDOS ROJETUR E MUNICÍPIO DE ESTEIO E DO AUTOR APARÍCIO 
PARCIALMENTE PROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70054326764, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 21/11/2013) 
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No caso mencionado, foi analisada demanda na qual o motorista de um ônibus de 

transporte coletivo, após sofrer um mal súbito, colidiu com dois veículos que se encontravam 

estacionados e atropelou duas pedestres, sendo que uma delas veio a falecer em razão dos 

ferimentos sofridos. 

Em seu voto, o Relator Desembargador Mário Crespo Brum, antes mesmo de analisar 

a presença de caso fortuito, afirmou que, na demanda ajuizada pelas vítimas em face da 

empresa de transporte, não se discute acerca da existência de culpa, uma vez que a 

responsabilidade da empresa transportadora é objetiva.  

Analisando a presença ou não de caso fortuito hábil a afastar a responsabilidade da 

empresa de transporte coletivo, o Relator afirmou que se o acidente foi causado 

exclusivamente pela conduta do preposto da transportadora, o qual perdeu o controle da 

lotação, atingindo, dessa forma, as vítimas, que nada puderam fazer para evitar o ocorrido, a 

responsabilidade da empresa remanesce. 

Analisando o nexo causal, verificou-se que o fato de o motorista ter sofrido um mal 

súbito enquanto conduzia o coletivo não é suficiente para afastar a responsabilidade da 

transportadora concessionária do serviço público. Assim, o ocorrido seria um caso fortuito 

interno, o qual decorreria da atividade exercida, não sendo capaz de afastar a ligação entre o 

fato e os danos alegados. 

Afinal, diante da obrigação da empresa de transporte conduzir, a salvo de qualquer 

dano, o passageiro ao seu local de destino, é dever desta garantir que os motoristas por ela 

contratados estejam em condições de saúde hábeis ao exercício da atividade. 

Portanto, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

somente quando se estiver diante de um fato fortuito externo é que será possível afastar a 

responsabilidade do transportador. 

 

3.2 Fato de Terceiro 

 

Terceiro é aquele estranho à relação entre transportador e passageiro, não guardando 

com o primeiro qualquer vínculo jurídico. (CAVALIERI, 2010, p. 320) 
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Conforme acima já mencionado, a responsabilidade do transportador é objetiva. 

Assim, a responsabilidade do transportador remanesce mesmo em face de atos culposos 

praticados por terceiros, uma vez que estes se ligam ao risco do transportador, à atividade por 

desempenhada, equiparando-se, assim, a fortuito interno. 

Entretanto, o mesmo não ocorre em relação aos fatos dolosos praticados por terceiros 

uma vez que este é imprevisível e inevitável, não havendo qualquer ligação com os riscos 

assumidos pelo transportador no exercício de sua atividade, sendo fato estranho à organização 

do negócio, não sendo possível a este, dessa forma, responder pelos danos sofridos pelos 

passageiros. (CAVALIERI, 2010, p. 321) 

No mesmo sentido é a lição de Rui Stoco, o qual refere que o fortuito interno está 

relacionado à pessoa ou à coisa, ao passo que o fortuito externo é a causa externa relacionada 

à natureza e estranha ao transportador, excluindo, portanto, a responsabilidade do 

transportador. (STOCO, 2013, p. 399) 

Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, o fato de terceiro que 

não afasta a responsabilidade do transportador é aquele que guarda relação com a atividade 

econômica desempenhada, fazendo parte dos riscos próprios do deslocamento. (NERY, 2012, 

p. 841) 

Em relação aos fatos de terceiro que excluem a responsabilidade do transportador 

afirmam os mencionados doutrinadores que esta “não se verifica quando intervenha fato 

inteiramente estranho, devendo-se o dano à causa alheia ao transporte em si”. (NERY, 2012, 

p. 841) 

Segundo Cláudio Luiz Bueno de Godoy, em obra organizada por Cezar Peluzo, 

necessária a diferenciação entre fato de terceiro e força maior. Para o mencionado 

doutrinador, “considera-se diferencial do fato de terceiro, em relação à força maior a 

possibilidade de se determinar um agente específico responsável pela conduta”. (2010) 

Com efeito, segundo José de Aguiar Dias, o fato de terceiro poderá ser assim 

considerado quando puder ser atribuído alguém. Com efeito, a possibilidade de poder atribuir 

a autoria do terceiro colabora para a caracterização do fato que lhe é atribuído. Entretanto, 

“isso não é condição essencial para tal configuração, [...]. Se o dano não pode ser atribuído a 

alguém, nesse sentido de que se deva a ação humana, estranha aos sujeitos da relação vítima-

responsável, não há fato de terceiro, mas caso fortuito”. (DIAS, 1995, p. 681) 
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Portanto, o fato de terceiro capaz de afastar a responsabilidade do transportador é 

aquele praticado por alguém que não mantenha com o transportador ou com o passageiro 

qualquer relação, que seja imprevisível e inevitável e que não mantenha relação com os riscos 

do negócio. 

 

3.2.1 A responsabilidade do transportador por ato de terceiro na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF), após proferir alguns julgados nos quais foi 

adotado o entendimento de que a responsabilidade do transportador não é elidida pela culpa 

de terceiros, contra os quais têm ação de regresso, aprovou a Súmula 187, a qual refere que “a 

responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida 

por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva”. 

A referida súmula baseou diversos julgados proferidos peso STF antes da Constituição 

de 1988, quando a este ainda competia julgar violações à lei federal. Apenas a título 

exemplificativo, pode-se citar o Recurso Especial nº 114.54426. 

Na decisão do recurso acima mencionado, o Relator Ministro Aldir Passarinho, 

analisando o caso de um passageiro atingido por uma pedra arremessada por terceiro, afirmou 

que não eram frequentes acidentes como o ocorrido no local no qual o mesmo se deu. Assim, 

na medida que o acidente não era previsível, não subsistia qualquer responsabilidade em 

relação à transportadora, não se enquadrando o caso analisado à Súmula 187 do STF27. 

                                                           
26 CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDRA ARREMESSADA EM ONIBUS. FERIMENTO EM 
PASSAGEIRO. NÃO E DE SE TER O ACÓRDÃO RECORRIDO COMO EM DIVERGENCIA COM O 
ENUNCIADO DA SÚMULA 187, SE O ATO DE TERCEIRO, ARREMESSO DE PEDRA, QUE 
PROVOCOU O FERIMENTO NO PASSAGEIRO, E DE SER EQUIPARADO A CASO FORTUITO OU 
FORÇA MAIOR, PARA O TRANSPORTADOR, SE FORAM OBSERVADAS AS EXIGENCIAS, PARA O 
TRANSPORTE, IMPOSTAS PARA QUE HOUVESSE A CONCESSÃO PÚBLICA, A PAR DO QUE NÃO 
HÁ NADA QUE PROVE - E NEM ISSO FOI ALEGADO - QUE NO TRECHO DO TRAJETO EM QUE 
OCORREU O EVENTO ERAM FREQUENTES ATENTADOS DE TAL NATUREZA. A 
IMPREVISIBILIDADE EXONERA DE RESPONSABILIDADE CIVIL A TRANSPORTADORA. 
(RE 114544, Relator(a):  Min. ALDIR PASSARINHO, Segunda Turma, julgado em 31/05/1988, DJ 07-04-1989 
PP-04912 EMENT VOL-01536-02 PP-00443) 

27 Súmula 187 do STF: “A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é 
elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.” 
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Dessa forma, diante da imprevisibilidade do ato praticado pelo terceiro e em face da 

ausência de relação com os riscos atinentes à atividades, afasta-se a responsabilidade do 

transportador. 

Conforme Sérgio Cavalieri Filho, o entendimento da mencionada súmula foi 

positivado no Código Civil de 2002 por meio do disposto no artigo 73528. (CAVALIERI, 

2010, p. 321) 

 

3.2.2 A responsabilidade do transportador por fato de terceiro na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça 

 

O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do posicionamento já adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal, em julgados sobre a questão, firmou o entendimento de que a 

responsabilidade do transportador é afastada somente quando o ato de terceiro não guardar 

qualquer relação com a atividade desenvolvida, sendo equiparável, dessa forma, ao caso 

fortuito externo. 

Analisando a jurisprudência da mencionada Corte, Sérgio Cavalieri Filho aduziu que: 

No colendo Superior Tribunal de Justiça, competente para o julgamento da matéria 
em grau de recurso especial, merece destaque o v. acórdão da sua 3ª Turma 
prolatado no REsp 13.351-RJ, do qual foi relator o eminente Min. Eduardo Ribeiro: 
"Responsabilidade civil - Estrada de ferro - Lesões em passageira, atingida por pedra 
atirada do exterior da composição. O fato de terceiro que não exonera de 
responsabilidade o transportador é aquele que com o transporte guarda conexidade, 
inserindo-se nos riscos próprios do deslocamento. O mesmo não se verifica quando 
intervenha fato inteiramente estranho, devendo-se o dano a causa alheia ao 
transporte em si. A prevenção de atos lesivos, de natureza do que se cogita na 
hipótese, cabe à autoridade pública, inexistindo fundamento jurídico para transferir a 
responsabilidade a terceiros”. 
O v. acórdão, de rara erudição, fundou-se na melhor doutrina, a que faz distinção 
entre o fortuito interno e o externo, aplicando-a com segurança e felicidade, como se 
vê deste trecho da sua fundamentação: 
"O fato de terceiro que não exonera de responsabilidade o transportador é aquele que 
com o transporte guarde conexidade, inserindo-se nos riscos próprios do 
deslocamento. Assim, os precedentes que deram origem ao enunciado em exame 
(Súmula187 do Supremo Tribunal Federal), referentes a choques com outros 
veículos. Não haverá exclusão da responsabilidade em virtude de o dano haver 
ocorrido por culpa do outro envolvido no acidente.  
A mesma solução não se há de emprestar quando intervenha um fato inteiramente 
estranho. É o que sucede havendo, por exemplo, um atentado ou um assalto. O dano 

                                                           
28 Código Civil, art. 735: “A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é 
elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.” 
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deve-se à causa alheia ao transporte em si. Tem-se hipótese que se deve equiparar ao 
fortuito, excluindo-se a responsabilidade." 
[...] 
Ressalte-se, por derradeiro, que a jurisprudência tem responsabilizado o 
transportador por assaltos, pedradas e outros fatos de terceiros ocorridos no curso da 
viagem somente quando fica provada a conivência dos seus prepostos, omissão ou 
qualquer outra forma de participação que caracterize a culpa do transportador [...]. 
(CAVALIERI, 2010, pp. 322-323) 

Nesse sentido, no Recurso Especial nº 1.136.885/SP29, a Relatora Ministra Nancy 

Andrighi, aduziu que o fato do dano ter sido causado por um terceiro, por si só, não configura 

razão suficiente para afastar a responsabilidade do transportador, sendo necessário verificar se 

a conduta do terceiro possui relação ou não com a atividade econômica desempenhada e com 

os riscos que lhe são inerentes.  

Com efeito, a simples ocorrência de fato de terceiro não implica, de forma automática, 

no afastamento da responsabilidade do transportador uma vez que este, naqueles casos em que 

a conduta guardar relação com a atividade desempenhada, deverá ressarcir a vítimas pelos 

danos suportados. 

A Ministra Relatora, no caso acima mencionado, afirmou, em seu voto, que a culpa de 

terceiro apenas será capaz de romper o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e 

a conduta do transportador quando puder ser equiparada ao caso fortuito externo, sendo, dessa 

forma, imprevisível e autônoma, não havendo qualquer ligação desta com o comportamento 

da empresa. 
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 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PESSOAS. CASO 
FORTUITO. CULPA DE TERCEIRO. LIMITES. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. NECESSIDADE 
DE REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 
1. A cláusula de incolumidade é ínsita ao contrato de transporte, implicando obrigação de resultado do 
transportador, consistente em levar o passageiro com conforto e segurança ao seu destino, excepcionando-se esse 
dever apenas nos casos em que ficar configurada alguma causa excludente da responsabilidade civil, 
notadamente o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 
2. O fato de um terceiro ser o causador do dano, por si só, não configura motivo suficiente para elidir a 
responsabilidade do transportador, sendo imprescindível aferir se a conduta danosa pode ser considerada 
independente (equiparando-se a caso fortuito externo) ou se é conexa à própria atividade econômica e aos riscos 
inerentes à sua exploração. 
3. A culpa de terceiro somente romperá o nexo causal entre o dano e a conduta do transportador quando o modo 
de agir daquele puder ser equiparado a caso fortuito, isto é, quando for imprevisível e autônomo, sem origem ou 
relação com o comportamento da própria empresa. 
4. Na hipótese em que o comportamento do preposto da transportadora é determinante para o acidente, havendo 
clara participação sua na cadeia de acontecimentos que leva à morte da vítima - disparos de arma de fogo 
efetuados logo após os passageiros apartarem briga entre o cobrador e o atirador -, o evento não pode ser 
equiparado a caso fortuito. 
5. Quando a aplicação do direito à espécie reclamar o exame do acervo probatório dos autos, convirá o retorno 
dos autos à Corte de origem para a ultimação do procedimento de subsunção do fato à norma. Precedentes. 
6. Recurso especial provido. 
(REsp 1136885/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 
07/03/2012) 
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Citando Caio Mário da Silva Pereira, a Ministra Nancy Andrighi aduziu que para que 

o dever de indenizar do transportador seja ilidido, é necessário que o terceiro, por meio de sua 

conduta, atraia os efeitos do dato praticado e pelos danos não responda o agente, seja direta, 

seja indiretamente. 

Ao final, a Ministra Relatora concluiu que, no caso, a responsabilidade do 

transportador não restou afastada pela conduta praticada pelo terceiro, uma vez que a este não 

era possível imputar, exclusivamente, a responsabilidade pelo dano sofrido pelo passageiro. 

Assim, considerando-se a participação do preposto da empresa transportadora, a culpa do 

terceiro não pôde ser equiparada a caso fortuito externo. 

O Ministro Luis Felipe Salomão salienta que é entendimento pacífico do Superior 

Tribunal de Justiça que o roubo de carga mediante assalto à mão armada “constitui força 

maior suficiente para excluir a responsabilidade da transportadora perante a seguradora, por 

tratar-se de fato de terceiro inteiramente estranho à atividade de transporte”. (SALOMÃO, 

2013, p. 180) 

Com efeito, consoante se depreende por meio do Recurso Especial nº 164.155/RJ30, o 

Superior Tribunal de Justiça entende ser o assalto ou roubo fato de terceiro equiparável a 

força maior excludente da responsabilidade do transportador. 

Em seu voto, o Relator Ministro Waldemar Zveiter aduziu que a inevitabilidade e não 

a imprevisibilidade é o que determina que o roubo seja considerado fato de terceiro capaz de 

afastar a responsabilidade do transportador, não sendo possível atribuir poder de polícia às 

empresas de transporte, cabendo ao Estado zelar pela segurança pública. 

Dessa forma, mesmo que seja possível prever a ocorrência de roubos no interior de 

veículos destinados ao transporte, não se pode exigir que o transportador assuma, às suas 

                                                           
30 CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE DE MERCADORIAS - ASSALTO - FATO DE 
TERCEIRO - ART. 14, § 3º DO CDC. 
I - Segundo jurisprudência desta Corte assalto ou roubo constitui força maior excludente da responsabilidade do 
transportador pela perda das mercadorias. 
II - Aplicável, ao caso, o § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 
III - O seguro a que está obrigado o transportador, referido no art. 
10 do Decreto 61.867/67, é de responsabilidade civil e garante o reembolso dos valores que a empresa for 
obrigada a desembolsar, quando desobedecer o contratado, por sua culpa. 
IV - Recurso não conhecido. 
(REsp 164155/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/1999, DJ 
03/05/1999, p. 145) 
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expensas, o dever de evitar tais acontecimentos, mormente diante do exercício do poder de 

polícia ser monopólio do Estado.   

 

3.2.3 A responsabilidade do transportador por fato de terceiro na jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

 

Tal qual o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, o Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul decidiu que a responsabilidade do transportador somente poderá ser elidida 

se o ato praticado pelo terceiro não tiver qualquer relação com a atividade desempenhada. 

Com efeito, no julgamento do Recurso de Apelação nº 7005615454531, a Décima 

Segunda Câmara Cível do mencionado Tribunal entendeu que a responsabilidade da empresa 

de transporte apenas poderia ser afastada caso o fato de terceiro não tivesse relação com a 

atividade desempenhada. 

Nas razões de seu voto, o Desembargador Relator José Aquino Flores de Camargo 

afirmou que o fato que causou o dano ao passageiro está relacionado com a atividade 

explorada pela empresa, o que não afasta a responsabilidade desta, uma vez que não pode ser 

equiparada a caso fortuito externo. 

Com efeito, consoante acima já demonstrado, nos casos em que o fato de terceiro for 

equiparável a fato fortuito interno, ou seja, relacionado aos riscos da atividade desenvolvida, a 

responsabilidade do transportador não poderá ser afastada. 
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 APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. 
LESÕES EM PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. Preliminar de 
nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, rejeitada. Produção de prova testemunhal, cujo objeto seria 
inócuo ao deslinde da lide. Pretensão indenizatória fundada em contrato de transporte, regulado pelos arts. 734 e 
735 do CC. Responsabilidade objetiva do transportador. Hipótese que não prevê a culpa exclusiva de terceiro 
como causa de exclusão da responsabilidade. Embora a doutrina e jurisprudência tenham equiparado o fato de 
terceiro ao motivo de força maior, a responsabilidade do transportador somente é excluída nas situações de caso 
fortuito externo. Nessa dicção, o acidente de trânsito envolvendo ônibus, em atividade de transporte, ainda que 
causado por culpa de terceiro, não afasta a responsabilidade do transportador perante o passageiro, já que se 
caracteriza como caso fortuito interno, relacionado com a própria exploração do contrato de transporte. 
Precedente do STJ. Dano moral, consubstanciado na dor enfrentada pelo autor em decorrência do acidente de 
trânsito, do qual resultou com fratura na perna direita e lesão no braço direito, submetendo-se a procedimento 
cirúrgico. Valor da reparação do dano moral (R$ 10.000,00) que está, até mesmo, aquém dos parâmetros aceitos 
pelo Colegiado em casos semelhantes. Dano estético representado pelas cicatrizes, no braço e perna direitos, 
resultantes do acidente. Mantida, no caso concreto, a indenização nos moldes em que veio a ser arbitrada (R$ 
13.560,00). Forma de composição adequada dos prejuízos sofridos pela vítima. APELO DESPROVIDO. 
(Apelação Cível Nº 70056154545, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José 
Aquino Flôres de Camargo, Julgado em 10/10/2013) 
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Dessa forma, tendo-se verificado no caso analisando que o fato praticado pelo terceiro 

possuía relação com a atividade desempenhada pela empresa de transporte, não pôde a 

responsabilidade desta ser elidida. 

 

3.3 Culpa Exclusiva do Passageiro 

 

Determina o caput do artigo 738 do Código Civil32 os deveres gerais que deverão ser 

obedecidos pelos passageiros. Entre as obrigações mencionadas pelo referido dispositivo 

legal, pode-se mencionar à obediência às normas estabelecidas previamente pelo 

transportador, à abstenção quanto a prática de qualquer ato que provoque incômodo ou 

prejuízo aos demais passageiros, que danifique o veículo ou que impeça a adequada prestação 

do serviço. 

Já o parágrafo único do mencionado dispositivo legal prevê a culpa concorrente do 

passageiro, determinando que “se o prejuízo sofrido pela pessoa transportada for atribuível à 

transgressão de normas e instruções regulamentares, o juiz reduzirá equitativamente a 

indenização, na medida em que a vítima houver concorrido para a ocorrência do dano”. 

Interpretando a referida previsão legal, Sérgio Cavalieri Filho afirma que, se o Código 

Civil prevê a possibilidade da responsabilidade do transportador ser atenuada em face da 

culpa concorrente do passageiro, possível também o completo afastamento da 

responsabilidade do primeiro se se verificar a culpa exclusiva do segundo. (CAVALIEIRI, 

2010, p. 319) 

Com efeito, havendo previsão legal acerca da diminuição da responsabilidade do 

transportador em face da culpa concorrente do passageiro, pode-se concluir que também é 

possível o absoluto afastamento da responsabilidade do primeiro em face do dano suportado 

pelo segundo ter sido provocado unicamente em virtude de sua própria conduta. 

 

                                                           

32 Código Civil, art. 738: “A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, 
constantes no bilhete ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou 
prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo, ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço.” 
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3.3.1 A culpa exclusiva do passageiro como excludente da responsabilidade do 

transportador na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

 

Consoante acima já mencionado, a responsabilidade do transportador poderá ser 

elidida caso se verifique que o dano sofrido pelo passageiro decorreu de sua responsabilidade 

exclusiva. 

No julgamento do Recurso Especial nº 35.104-4/RJ33, o Relator Ministro Fontes de 

Alencar analisou caso no qual se postulava a reparação pelos danos sofridos em face do 

falecimento de indivíduo que viajava em cima de composição férrea. 

Em seu voto, o Ministro aduziu que a responsabilidade exclusiva do passageiro restou 

comprovada, uma vez que, nas instâncias ordinárias, analisando-se as provas, verificou-se que 

a vítima viajava no teto do vagão de um comboio ferroviário e que, ao proceder de tal forma, 

assumiu o risco pelo ocorrido. Assim, no caso, verificou-se a ocorrência de culpa exclusiva da 

vítima apta a afastar a responsabilidade do transportador. 

Portanto, percebe-se que no caso julgado, o passageiro descumpriu as normas de 

segurança estipuladas pela empresa de transporte e, também, pelos órgãos que regulamentam 

a atividade. 

De forma exemplificativa, o Relator refere que o mesmo não ocorreria caso a empresa 

transportadora tivesse permitido que o passageiro fosse conduzindo como pingente, ou seja, 

que viajasse pendurado em janelas ou portas, por exemplo. Em tal caso, seria o transportador 

responsável, uma vez que ao admitir que os vagões transitassem com as portas abertas, estaria 

desrespeitando as normas de segurança. 

                                                           
33

 RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FERROVIA. ELETROCUSSÃO. 
- O RECURSO ESPECIAL NÃO DA ENSANCHAS AO REEXAME DE MATERIA DE FATO. 
- CARACTERIZADA A CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA NO ACIDENTE, NÃO HA 
RESPONSABILIZAR O TRANSPORTADOR. 
- DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 
- UNANIME. 
(REsp 35.103/RJ, Rel. Ministro FONTES DE ALENCAR, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/1993, DJ 
13/09/1993, p. 18567) 
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Consoante se depreende, no caso analisado, o passageiro, ao não seguir as normas de 

segurança atinentes à atividade de transporte, deu causa ao acidente que o vitimou, o que 

afasta a responsabilidade do transportador em face da culpa exclusiva da vítima. 

 

3.3.2 A culpa exclusiva do passageiro como excludente da responsabilidade do 

transportador na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul 

 

Seguindo o mesmo entendimento do STJ, os tribunais estaduais, em diversas decisões, 

reconhecem que uma das causas excludentes da responsabilidade do transportador é a culpa 

exclusiva do passageiro. 

Nesse sentido, no julgamento do Recurso de Apelação nº 70043582469 do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul34 postulava o passageiro o recebimento de indenização em face 

de suposta venda de passagem rodoviária com horário inexistente. 

Em seu voto, o Relator Desembargador Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, 

verificando que a passagem foi corretamente emitida e vendida, e que o passageiro deixou de 

embarcar no ônibus interestadual unicamente em virtude de não estar na estação rodoviária no 

momento da partida do coletivo, entendeu que no caso o nexo causal foi rompido em face da 

culpa exclusiva da vítima. 

Nesse sentido, o relator afirmou que, para que restasse configurado o dever de 

indenizar, independentemente da existência de culpa, deveria ser demonstrado, além do dano, 

o nexo causal entre este e o defeito de serviço. 

No entanto, no caso narrado, tendo-se verificado que o dano sofrido pelo passageiro 

decorre de sua própria conduta, o nexo causal foi rompido, sendo afastada, dessa forma, a 

responsabilidade do transportador. 

                                                           
34

 APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA 
VÍTIMA. Hipótese em que evidenciada a culpa exclusiva da vítima ao não efetuar o embarque no coletivo da ré. 
Ausência de responsabilidade da concessionária pelo ocorrido. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação 
Cível Nº 70043582469, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria 
Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 09/05/2012) 
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Portanto, tendo a empresa transportadora emitido corretamente o bilhete, o passageiro 

detém responsabilidade exclusiva em face dos danos sofridos em virtude de ter comparecido à 

estação rodoviárias após o horário designado para a partida do ônibus. 

 

 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando-se as disposições constantes no Código Civil acerca do contrato de 

transporte, pode-se depreender que o transportador detém uma obrigação de resultado, que 

consiste em levar de um determinado lugar a outro pessoas ou coisas.  

Em que pese possua incontroversa importância social, o contrato de transporte apenas 

ganhou tratamento específico com o advento do Código Civil de 2002. Anteriormente, diante 

da ausência de outras fontes normativas, para resolver os casos envolvendo a atividade era 

utilizada a chamada Lei das Estradas de Ferro, a qual, aparentemente, definia como sendo 

subjetiva a responsabilidade do transportador, sendo sua culpa presumida. 

No entanto, analisando-se de forma detalhada o Decreto nº 2.681/1912, pode-se 

perceber que este consagrou a responsabilidade objetiva do transportador, a qual apenas 

poderia ser elidida caso este lograsse demonstrar a ocorrência de caso fortuito, força maior ou 

culpa exclusiva do passageiro. 

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, manteve-se a responsabilidade 

objetiva do transportador, a qual deixou de ser baseada no contrato para ter fundamento na 

existência da relação de consumo, de defeito na prestação do serviço. Em relação ao diploma 

consumerista, é incontroverso que este se aplica ao contrato de transporte, desde que presente 

a relação de consumo. 

 O Código Civil, trazendo disposições gerais acerca do contrato de transporte, adota, 

tal qual o CDC, a responsabilidade objetiva do transportador de pessoas ou coisas. 
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Da mesma forma, a Constituição Federal determina que é objetiva a responsabilidade 

das pessoas jurídicas de direito público ou privadas que, na qualidade de permissionárias, 

prestem serviços públicos, como o transporte de pessoas ou coisas. 

O transportador detém responsabilidade em relação a seus empregados, aos usuários e 

passageiros, e, também, em relação a terceiros. Nas última hipótese, a responsabilidade do 

transportador é extracontratual, ao passo que, em relação às demais, é contratual. 

Também em relação a terceiros, mesmo que estes não sejam usuários diretos do 

serviço, o transportador possui responsabilidade objetiva diante da responsabilidade objetiva 

decorrente da chamada Teoria do Risco Administrativo, nos termos previstos pela 

Constituição Federal. 

Além disso, em face do disposto no Código de Defesa do Consumidor, o transportador 

possui responsabilidade objetiva em face de terceiros em virtude destes serem equiparados a 

consumidores quando vierem a sofrer danos em razão de vício na prestação do serviço. 

O transporte de pessoas e coisas recebeu tratamento especial do Código Civil. Em 

relação ao primeiro, em consequência da função social do contrato de transporte, restou 

consagrada a chamada cláusula de incolumidade, a qual obriga o transportador a levar o 

passageiro, a salvo de qualquer dano, ao seu local de destino. 

Caso o transportador descumpra seus deveres e viole a cláusula de incolumidade, 

causando danos ao passageiro, este deverá ser indenizado, independentemente do primeiro ter 

agido com culpa. 

Já em relação ao transporte de coisas, entre as diversas disposições constantes no 

Código Civil acerca do mesmo, necessário mencionar a necessidade do chamado 

conhecimento de transporte, o qual deverá especificar a coisa transportada e será utilizado 

como limite em caso de pagamento de indenização em caso de perdimento. 

A responsabilidade objetiva do transportador não abrange o transporte realizado de 

forma gratuita, no qual este responderá subjetivamente pelos danos eventualmente causados. 

No entanto, caso o transportador aufira algum tipo de benefício, será considerada onerosa a 

atividade, sendo este, dessa forma, responsável objetivamente pelos danos que venha a 

provocar. 
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Sendo objetiva a responsabilidade do transportador, para que a vítima tenha direito ao 

recebimento de indenização, basta que seja comprovado que o acidente ocorreu no curso do 

transporte e que dele adveio o dano. 

Em que pese seja objetiva a responsabilidade do transportador, este poderá se eximir, 

caso logre comprovar alguma das causas excludentes: caso fortuito externo ou força maior, 

culpa exclusiva da vítima ou fato doloso de terceiro. 

Por força maior ou caso fortuito externo entende-se como sendo aquele fato 

imprevisível e inevitável estranho à atividade desempenhada pelo transportador. 

Já fato de terceiro é entendido como sendo aquele praticado por pessoa alheia à 

relação transportador e passageiro e que seja equiparável à fortuito externo, não sendo 

possível prevê-lo ou evitá-lo e que não mantenha relação com a atividade desenvolvida. 

Por fim, também é causa excludente da responsabilidade do transportador a culpa 

exclusiva da vítima. Com efeito, sempre que o usuário do serviço de transporte não seguir as 

normas de segurança necessárias e der azo ao dano sofrido, a responsabilidade do 

transportador será afastada. 

Em relação à força maior ou fato fortuito externo, fato de terceiro e culpa exclusiva da 

vítima, necessário referir que é pacífico tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que estes são causas hábeis a excluir a 

responsabilidade do transportador. 
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