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RESUMO 

 
O presente trabalho busca evidenciar que o critério naturalístico subjacente às 
teorias tradicionais do nexo causal (equivalência dos antecedentes causais, 
causalidade adequada, dano direto e imediato, etc.) não é suficiente para realizar o 
princípio da ampla reparação da vítima, pois cria, em desfavor desta, o ônus 
processual muitas vezes intransponível de comprovar, em caráter definitivo, a 
existência de uma relação fática de causa e efeito entre a conduta do responsável e 
o resultado danoso. Sobretudo em uma Sociedade de Risco, na qual se multiplicam 
os danos sujeitos a causas incertas, o dogma, segundo o qual a causalidade deve 
ser sempre comprovada nos autos, precisa ceder espaço, em certos casos, ao 
estabelecimento de presunções de causalidade. Para se alcançar essa conclusão, é 
necessário perceber, em primeiro lugar, que a causa de determinado dano não 
constitui, para o Direito, uma realidade fática, mas normativa. Em rigor, o nexo 
causal é, antes de tudo, o vínculo valorado pelo Direito como suficiente para que se 
dê a imputação do dever de indenizar. O próprio ordenamento positivo contempla 
situações em que essa imputação se estabelece na ausência de uma relação 
estritamente causal. Há hipóteses, ainda, em que o legislador, conquanto 
pressuponha a existência de uma causalidade natural, dispensa a sua comprovação 
para atribuir o dever de indenizar, satisfazendo-se com a mera probabilidade de que 
a conduta inquinada seja a causa natural do dano. Assentadas as premissas de que 
o nexo causal constitui uma realidade normativa e de que existem hipóteses de 
causalidade presumida consolidadas no próprio sistema jurídico, cumpre ao 
intérprete examinar se os problemas de causalidade complexa, em que a 
comprovação de uma causalidade natural se revela até mesmo impossível, não 
podem ser também equacionados por meio de uma presunção. 
 

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Nexo de causalidade. Teorias do nexo 
causal. Nexo de imputação. Presunção de causalidade. Amianto. Tabaco. 
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ABSTRACT 

 
This dissertation aims to show that traditional theories of causation (cause-in fact 
theory, proximate cause, direct causation, etc.) are all connected to a naturalistic 
concept of cause which often gets in the way of the compensation expected by a 
victim of an injury. This concept creates a procedural burden of proving a factual 
relation between the conduct and the harmful result that victims can not always meet. 
Especially in a Risk Society where damage arising from uncertain causes are 
magnified, the dogma according to which causality must be imperatively proven 
during the judicial process should yield, in some cases, to the establishment of 
causal assumptions. To reach this conclusion is important to realize that, before the 
Law, the cause of damage is not necessarily a factual matter, but, first of all, a 
normative issue. Strictly speaking, causation is the bond valued by the Law as 
sufficient to justify the duty to indemnify. There are cases, in the very legal system in 
which liability is established in the absence of a strictly causal relationship, but based 
on a simple presumption of naturalistic causality. Settled that causation is a 
normative reality and that legal system recognizes several cases of presumed 
naturalistic connections, it is expected that the interpreter make sure that complex 
causality problems, in which the evidence of a unique and natural cause is usually 
impossible, may not be solved by the use of a presumption. 
 

Key-words: Civil liability. Causation. Theories of causation. Liability atribution link. 
Causality presumption. Asbestos. Tobacco. 
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INTRODUÇÃO 

 

Todo ramo do Direito reflete a sociedade em que inserido. No campo da 

responsabilidade civil, em particular, é formidável observar como se apresenta de 

forma sempre renovada, por conta justamente dessa circunstância, a mesma 

questão fundamental de saber em que situação e de que forma se impõe a alguém o 

dever de reparar o dano sofrido por outrem. 

Se é certo que o senso de justiça recusa a fatalidade, não é menos certo 

que o Direito, ao longo dos anos, tem experimentado diferentes estratégias para 

responder, de forma satisfatória, à questão essencial em referência. O mesmo 

esforço civilizatório voltado ao contingenciamento dos riscos que se identifica na 

ampliação vertical e horizontal dos direitos sociais também se verifica, embora de 

forma menos evidente, mas igualmente expressiva, no campo da responsabilidade 

civil. 

Desde o século XIX, tem-se testemunhado um pronunciado movimento de 

ampliação das hipóteses de reparação da vítima. As maiores evidências desse 

fenômeno são, possivelmente, a admissão da responsabilidade civil do Estado, o 

advento da responsabilidade civil objetiva e, em tempo mais recente, a aceitação da 

reparação por danos morais. 

Hoje, é curial a noção de que o Estado, como qualquer outro sujeito de 

direitos, pode vir a se encontrar na situação de quem causou prejuízo a alguém, do 

que lhe resulta a obrigação de indenizar. Mas nem sempre foi assim. Na origem do 

Direito Público, vigia o dogma da irresponsabilidade estatal, o qual só foi superado 

com o fortalecimento do Estado de Direito e com o reconhecimento de que, diante 

da ampliação das áreas de atuação estatal, se fazia necessário conferir maior 

proteção do indivíduo. 

Também foi preciso superar um horizonte de investigação científica e de 

explicação (jurídica) da realidade para admitir que, em alguns casos, o dever de 

indenizar não está assentado em um comportamento culposo do agente, como 

desde os romanos recomendava a ética prática (neminen laedere). A superação da 

responsabilidade civil subjetiva, fundada na culpa, com a aceitação, em paralelo, de 

hipóteses de responsabilidade civil objetiva, baseada, de ordinário, no risco da 
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atividade, não teria ocorrido, não fossem as profundas transformações sociais 

verificadas a partir da Revolução Industrial. 

Até um passado não muito distante, a opinião jurídica majoritária nos países 

de tradição romano-germânica entendia que as lesões de caráter extrapatrimonial 

não poderiam ser compensadas ou indenizadas senão nos casos previstos em lei. 

Dizia-se que era imoral e, portanto, ilícito atribuir um valor em pecúnia para esses 

bens intangíveis, que não era possível verificar e dimensionar o dano sofrido, que a 

dor moral era, ademais, transitória, pois cessava com o simples decurso do tempo. 

Essa concepção sofreu uma reviravolta completa. Hoje é pacífico que o 

dano moral, apesar de dificilmente dimensionável, não pode ser ignorado. Percebeu-

se que, muito embora seja impróprio colocar preço em bens imateriais, ainda pior é 

privar a vítima de uma compensação que possa ser revertida em alegrias ou outros 

estados de bem-estar psicofísicos capazes de abrandar os efeitos do dano em seu 

espírito. Formou-se o consenso de que seria intolerável ver um direito 

personalíssimo violado impunemente. Quase todos os países que promulgaram 

constituições no século XX inseriram nesses diplomas, entre os direitos e garantias 

fundamentais, a dignidade da pessoa humana e, implicitamente, o primado de que 

os danos morais também são indenizáveis. Não parece exagerado imaginar, então, 

que essa guinada na responsabilidade civil esteja, mais uma vez, relacionada aos 

fatos políticos e sociais verificados nesse século tão conturbado. 

Logo, a evolução histórica da responsabilidade civil aponta claramente para 

a ampliação das hipóteses de reparação da vítima, num movimento que articula o 

aumento dos sujeitos passíveis de responsabilização (responsabilidade civil do 

Estado), a admissão de novos nexos de imputação (responsabilidade objetiva) e 

finalmente, o incremento do próprio conceito de dano indenizável (danos morais). 

Existe, no entanto, um ponto que parece resistir incólume nesse cenário de 

recrudescimento dos cuidados com a vítima: o tratamento dispensado ao nexo 

causal. Doutrinariamente, a causalidade jurídica tem sido definida como a relação de 

causa e efeito que deve existir entre a conduta do agente e o dano efetivamente 

verificado, sem a qual não se pode estabelecer o dever de indenizar. A partir dessa 

definição, o termo acabou por designar, na prática, uma relação naturalística entre o 

evento antecedente e o consequente, cuja existência reclama prova definitiva a fim 

de que sobrevenha uma decisão condenatória.  
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Diz-se que, sem a prova do nexo causal, o indigitado responsável não pode 

ser chamado a responder pelo dano. Essa afirmação corrente tem em vista, quase 

sempre, uma relação de causa e efeito própria das ciências naturais que, quando 

transportada para o sistema jurídico, pode transformar-se em um ônus processual 

muitas vezes insuperável. Dito de forma mais clara, a chamada prova do nexo 

causal, ao menos no sentido usual desse termo, pode representar um obstáculo 

intransponível para a construção de soluções consideradas justas no que tange à 

reparação da vítima. 

Não é difícil imaginar situações em que a impossibilidade de provar uma 

relação fática de causa e efeito pode frustrar a concessão de indenizações tidas, em 

primeira análise, como legítimas. Considere-se, por exemplo, o medicamento 

defeituoso ou com efeitos colaterais desconhecidos, posto em circulação por 

diversos laboratórios, que vem a ser adquirido e consumido por alguém que, depois, 

não consegue demonstrar qual o fabricante do remédio ingerido.  

É comum a situação do rio que se polui por detritos despejados por uma ou 

algumas das fábricas instaladas às margens de seus afluentes, sem que se possa 

determinar qual delas cometeu referido crime ambiental ou, antes, em que proporção 

cada qual é responsável pela poluição verificada. 

Especialmente no que diz respeito à saúde humana, são inúmeros os 

exemplos em que, com maior ou menor grau de certeza científica, a biologia e a 

medicina passam a relacionar doenças a fatores externos, como o uso de tabaco, a 

ingestão de organismos geneticamente modificados, a exposição a ondas 

eletromagnéticas, o contato com o amianto, etc. sem conseguir estabelecer, no 

entanto, em cada caso concreto, qual foi o fator patogênico determinante.  

Na sociedade pós-moderna, os avanços da ciência têm revelado dimensões 

insuspeitas de riscos até certo ponto conhecidos e, ao mesmo tempo, criado riscos 

inteiramente novos, com os quais não se tem nenhuma experiência histórica. Nessa 

Sociedade de Risco, os danos se apresentam, muitas vezes, como produto de uma 

combinação heterogênea de fatores o que impossibilita a identificação de uma causa 

única ou a contribuição específica de cada antecedente causal para a produção do 

resultado. 

Apesar dessa incerteza, desponta muitas vezes evidente uma relação 

associativa de probabilidade entre o dano e a conduta que não pode ser 
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desconsiderada pelo Direito. A identificação cada dia mais numerosa de danos 

submetidos a causas complexas tem, aos poucos, sedimentado a convicção de que, 

nessas situações, a responsabilidade civil não pode continuar a trabalhar com um 

nexo de causalidade eminentemente naturalístico, sob pena de, assim o fazendo, 

não ser capaz de permitir a reparação de danos admitidos como injustos. 

Da mesma forma como no passado foi necessário flexibilizar outros pilares 

da responsabilidade civil para viabilizar o princípio da ampla reparação da vítima, 

parece, mais uma vez, necessário, na atual conjuntura, repensar o conceito de nexo 

causal para permitir a fixação do dever de indenizar em novos contextos. Afinal, o 

instituto em apreço deve muito mais a escolhas ético, político e filosófica 

direcionadas à determinação dos danos indenizáveis do que, propriamente, a 

evidências lógico-racionais decorrentes da natureza das coisas. 

Esta dissertação busca, pois, evidenciar que o dever de indenizar pode se 

estabelecer, em certos casos, mesmo na ausência de uma causalidade natural entre 

o dano e a conduta do agente. Segundo se admite como hipótese, a causalidade 

jurídica não pressupõe, necessariamente, que a conduta tenha sido causa do 

resultado, pelo menos não no sentido que ciências naturais conferem à expressão 

“causa”. Isso porque o nexo causal constitui, antes de tudo, uma relação valorada 

como suficiente pelo Direito para autorizar a imputação do dever de indenizar, 

sobressaindo, assim, seu caráter eminentemente normativo. Referida normatividade 

parece ser a chave para solucionar esses casos difíceis em que a imposição do 

dever de indenizar se apresenta justa mesmo sem a prova de uma relação causal 

naturalística. 

Para demonstrar as hipóteses destacadas acima, inicia-se com um primeiro 

capítulo dedicado ao papel que o nexo causal cumpre dentro da responsabilidade 

civil e às teorias tradicionalmente apresentadas para conceituá-lo. Nessa seção, 

põe-se em destaque a matriz ética que orienta e dá sentido ao instituto, viabilizando, 

em última análise, o julgamento moral da conduta humana que constitui a matéria-

prima da própria responsabilidade civil. Também se destaca que as teorias 

tradicionalmente utilizadas para conceituar o nexo causal estão fundadas, em maior 

ou menor escala, numa acepção naturalística de causa, acepção esta que, uma vez 

transportada para o campo processual, pode criar, em desfavor da vítima, um ônus 

processual insuperável. 
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No segundo capítulo, busca-se demonstrar que o nexo causal não constitui 

uma realidade fática, mas normativa. Registra-se que, até mesmo nas ciências 

naturais, onde o conceito de causa se desenvolveu a partir dos critérios de 

previsibilidade e inexorabilidade, apresenta-se, cada vez mais, o critério da 

probabilidade como principal elemento para a sua definição. Procura-se evidenciar 

que o sistema jurídico trabalha, ora com uma causalidade direta e imediata, mais 

próxima da causalidade natural, ora com uma causalidade mediata ou indireta, mais 

próxima da equivalência dos antecedentes causais. Essa circunstância deixa 

transparecer não apenas a natureza normativa da causalidade jurídica, mas também 

a relação de coordenação que ela guarda com o imperativo de justiça ao qual se tem 

chamado de nexo de imputação. 

No terceiro e último capítulo desta dissertação, pretende-se demonstrar que 

a natureza normativa do nexo causal se expressa até mesmo, em algumas 

situações, pela presunção de existência de uma causalidade natural. Essa 

presunção, admitida a partir da probabilidade de produção do resultado, pode ser 

observada em várias situações consolidadas em nosso sistema positivo, como por 

exemplo, na responsabilidade decorrente de condutas omissivas, naquela que se 

estabelece em função de objetos lançados ou caídos de edifício ou ainda naquela 

identificada pela perda da chance de obtenção de uma vantagem futura. 

A constatação de que o próprio sistema reconhece hipóteses de 

responsabilização fundadas em uma causalidade natural meramente provável 

convida o intérprete e o aplicador do Direito a considerarem a possibilidade de se 

utilizar o mesmo critério, com a mesma finalidade, em outras situações nas quais 

essa prática ainda não está solidificada. Sobretudo em hipóteses de causalidade 

complexa, nas quais a identificação e a prova de uma causa (natural e única) 

exsurgem tão tormentosas, essa estratégia parece ser a mais promissora para 

concretizar o princípio da ampla reparação da vítima. 

Nessa parte, serão brevemente examinados os casos de danos associados 

à exposição humana ao amianto e ao cigarro. Com relação ao amianto, a 

categorização de doenças profissionais vinculadas a esse fator de risco tem 

solucionado razoavelmente, ao menos no campo trabalhista, a maior parte das 

situações. Com relação à responsabilidade das indústrias tabagistas, normalmente 

posta em debate fora do âmbito trabalhista, o argumento de que não há prova 
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definitiva do nexo causal entre o hábito de fumar e as muitas enfermidades 

desenvolvidas por fumantes ativos e passivos continua a ser um dos principais 

obstáculos ao estabelecimento do dever de indenizar. 

Não se pretende, aqui, erigir a probabilidade como um critério sobranceiro, 

capaz de justificar o estabelecimento do nexo causal em qualquer situação. Bem se 

sabe que o princípio da ampla reparação da vítima e outros que podem ser 

alinhavados nesse sentido, como o da solidariedade social e o da dignidade da 

pessoa humana, não podem tudo. Ao Direito, em geral, e à responsabilidade civil, 

em particular, não compete, afinal, proteger a vítima a qualquer custo, distribuindo 

riquezas a pretexto de realizar justiça social. 

O objetivo central deste trabalho é mostrar que não se pode continuar a 

exigir, sempre e em qualquer caso, a prova de uma causalidade natural como 

pressuposto para configuração da responsabilidade civil. Não apenas a natureza 

normativa da causalidade jurídica impõe a investigação de uma relação causal 

fundada em outros parâmetros, como também os inúmeros casos de presunção de 

causalidade (natural) admitidos em nosso sistema exortam o julgador a testar essa 

estratégia em novas situações. 

Acredita-se que, dessa forma, estar-se-á prestando importante contribuição 

ao estudo da responsabilidade civil e, especialmente, ao estudo do nexo causal, 

tema muitas vezes negligenciado pela doutrina e, mais do que tudo, carente de uma 

análise sistêmica. 
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1 O nexo causal como elemento da responsabilidade civil 
 
A responsabilidade civil tradicional assenta-se em quatro pressupostos 

fundamentais: conduta, dano, nexo de causalidade e culpa1. Em tempos mais 

recentes, todos esses pressupostos vêm sendo flexibilizados em prol da reparação 

integral da vítima.  

A culpa, durante muito tempo compreendida como requisito ético 

indispensável à atribuição do dever de indenizar 2 , cedeu espaço para outros 

fundamentos éticos, o que permitiu o surgimento de novas hipóteses de 

responsabilidade, vinculadas ao risco da atividade, à garantia social e à equidade. 

O dano, antes considerado simplesmente como uma diminuição do 

patrimônio da vítima decorrente da prática de uma conduta ilícita, não apenas 

passou a admitir categorias extrapatrimoniais (dano moral, estético, perda de uma 

chance, etc.) 3 , como também desvinculou-se da noção de ilicitude. Diante da 

constatação de que inclusive os atos lícitos podem gerar direito à reparação, 

passou-se a exigir, simplesmente, que o dano seja injusto para que se estabeleça o 

dever de repará-lo4. 

																																																								
1 Nesse sentido, confiram-se, por exemplo: MARTINS-COSTA, Judith. Os Fundamentos da 

Responsabilidade Civil. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados. São Paulo, v. 93, ano 15, 
p. 29-52, out. 1991. p. 33-42; DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 12 ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 18-39; DIREITO, Carlos Alberto Menezes; CAVALIERI FILHO, 
Sérgio. Comentários ao Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. XIII. p. 61; GOMES, 
Orlando. Obrigações. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 263-276; PEREIRA, Caio Mário da 
Silva. Responsabilidade Civil. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 105-106. 

2 Von Ihering, a propósito, sustentava de modo categórico: “sem culpa nenhuma reparação”. Apud 
DIAS, op. cit., p. 44. 

3 A respeito do surgimento de novos danos indenizáveis, Orlando Gomes já assinalava: “[...] a 
ressarcibilidade estende-se à lesão de todo bem jurídico protegido, dilata a esfera da 
responsabilidade civil e espicha o manto da sua incidência. Ressarcíveis passam a ser, por 
exemplo, na área dos direitos de personalidade, os danos provenientes de lesão ao direito à 
intimidade, na esfera dos direitos de família, o dano moral puro, no setor dos direitos de crédito nos 
quais há ‘perda de uma utilidade econômica que já fazia parte da própria esfera jurídica patrimonial 
do credor’ e, no campo dos interesses legítimos, os danos ocasionados aos particulares pelo Estado 
na sua política interventiva, ou por empresas privadas que poluem o ambiente ou produzem 
defeituosamente seus artigos.” (GOMES, Orlando. Tendências modernas na teoria da 
responsabilidade civil. In: DI FRANCESCO, J. R. P. (org.) Estudos em homenagem ao professor 
Sílvio Rodrigues. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 296.) 

4  "O debate acerca da noção de dano ressarcível divide-se basicamente em duas correntes 
doutrinárias: de um lado, os que identificam o dano com a antijuridicidade, ou seja, com a violação 
culposa de um direito ou de uma norma; e, de outro, os defensores da chamada teoria do interesse, 
hoje majoritária, que o vinculam à lesão de um interesse (ou bem) juridicamente protegido. Na 
realidade, a primeira teoria acaba por interpretar o sistema da responsabilidade civil como se fora 
típico, uma vez que somente diante da violação de normas que, especificamente, reconhecem 
direitos subjetivos absolutos admite o surgimento da sanção civil. Modernamente, pois, desvincula-
se o conceito de dano da noção de antijuridicidade, adotando-se critérios mais amplos, que 
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Finalmente, o nexo causal, como se pretende demonstrar, também tem 

experimentado um acentuado processo de ressignificação. Esse processo tem sido 

marcado pelo abandono da noção estritamente naturalística do termo, comprometida 

com a previsibilidade do resultado, e crescente incorporação de uma dimensão 

também normativa, na qual sobressai a probabilidade como critério informativo para 

estabelecimento desse vínculo. 

Para melhor compreender essa tendência de flexibilização do nexo causal, é 

conveniente, antes, recordar as funções que ele desempenha na responsabilidade 

civil: da preservação do elemento ético que anima e dá forma ao instituto, passando 

pela identificação do responsável e chegando, finalmente, à quantificação da 

indenização. Também cumpre investigar a origem doutrinária da concepção 

naturalística que, hoje, se sobrepõe ao conceito de causalidade jurídica e, ainda, 

destacar a maneira pela qual essa concepção representa um obstáculo à realização 

das mencionadas funções desempenhadas pelo nexo de causalidade. 

 

1.1  Nexo causal e eticidade 

Numa primeira tentativa de conceituação, pode-se afirmar que o nexo de 

causalidade corresponde à relação de causa e efeito que deve existir entre a 

conduta do agente em face de quem se pleiteia indenização e o dano efetivamente 

verificado. Designa o liame que une a conduta ao resultado lesivo e permite concluir 

que este último tenha sido ocasionado pela pessoa a quem se imputa a 

responsabilidade civil, fazendo recair sobre ela, dessa forma, o dever de indenizar.  

Essa vinculação necessária entre ação e resultado apresenta-se, com efeito, 

como um dos pressupostos mais caros à realização do julgamento moral da conduta 

humana que vem a ser a própria matéria-prima da responsabilidade civil5. Não é de 

surpreender, portanto, que a simplicidade do conceito contraste de forma tão intensa 

																																																																																																																																																																													
englobam não apenas direitos (absolutos ou relativos), mas também interesses que, porque 
considerados dignos de tutela jurídica, quando lesionados, obrigam à sua reparação. Eis aí a tutela 
ressarcitória com base na cláusula geral de responsabilidade. Sob esta ótica, porém, será 
necessário indicar os critérios para a identificação da qualidade do interesse, se e quando deve ser 
considerado digno da tutela jurídica. O critério mais consistente, como se verá, sustenta que 
indenizável será o evento danoso relevante segundo uma ponderação dos interesses em jogo à luz 
dos princípios constitucionais.” (BODIN, Maria Celina. A constitucionalização do direito civil e seus 
efeitos sobre a responsabilidade civil. Direito Estado e Sociedade, v. 9, n. 29, p. 233-258, jul/dez 
2006. p. 40.)  

5  MARTINS-COSTA, Judith. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil. Revista Trimestral de 
Jurisprudência dos Estados. São Paulo, v. 93, ano 15, p. 29-52, out. 1991. p. 38. 
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com as muitas dificuldades que a identificação de um nexo causal juridicamente 

aceitável oferece em situações práticas.	 Já se afirmou, com razão, que o nexo 

causal “é o mais delicado dos elementos da responsabilidade civil e o mais difícil de 

ser determinado”6.  

Certamente, muitas das dificuldades verificadas no tratamento do tema 

decorrem da ausência de um corpo de normas adequado. Diz-se que o único 

dispositivo do CC que trata do assunto7 é obscuro, insuficiente e está mal localizado. 

Obscuro porque faz referência a uma relação causal “direta e imediata”, expressão 

que suscita infinidade de controvérsias. Insuficiente porque não enfrenta o tema de 

forma satisfatória, deixando descobertas complexidades cada vez mais numerosas. 

Mal localizado porque, embora inserido em capítulo específico dedicado à 

responsabilidade contratual, aplica-se, também, à extracontratual. 

A maior dificuldade no exame do instituto não decorre, porém, do tratamento 

que a norma positiva lhe dispensou, mas sim de sua própria natureza. São as 

próprias situações da vida que, em sua multiplicidade e complexidade, parecem 

impedir o estabelecimento de um critério uniforme capaz orientar a identificação do 

nexo causal em todas as situações. Analisando as hipóteses ditas de 

responsabilidade subjetiva e de responsabilidade objetiva, por exemplo, tem-se já 

um razoável panorama de como o delineamento desse instituto, a depender do caso 

concreto, pode trilhar caminhos peculiares. 

Quando a atribuição do dever de indenizar tem por pressuposto a causação 

culposa (ou dolosa) do dano, pode-se afirmar que causalidade jurídica está 

associada a um longo processo histórico, que perpassa o Direito Romano, a Escola 

do Direito Natural e a Moral Cristã, e que constitui a base ética da responsabilidade 

civil moderna.8 

																																																								
6 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 

106. 
7 “Art. 403 - Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os 

prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto 
na lei processual.” (BRASIL. Lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm> Acesso em: 18 jul. 2015.) 

8 “Enquanto a moral romana era fundamentalmente a moral do justo (aequitas, epickia), a moral 
moderna, instaurada pela Escola do Direito Natural será a moral da conduta humana, conduta a ser 
julgada através de um filtro específico, o filtro do julgamento de Deus, para os religiosos, ou do foro 
íntimo, para os laicos, ambos operando, estruturalmente, da mesma forma porquanto os preceitos 
da lei divina ‘não se depreendem da noção de sanção’.  
Nesse preciso movimento ocorre a transmutação  do significado da palavra ‘responsável’, vinculada 
à ideia de culpa, num processo semelhante ao ocorrido com as palavras ‘causa’ da obrigação civil 
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Quando o causador do dano responde de forma objetiva, não se evidencia o 

mesmo juízo de reprovabilidade da conduta que serve de lastro à responsabilidade 

subjetiva, mas critérios outros, como o risco da atividade, a garantia social e a 

equidade. Esses parâmetros partem de uma racionalidade completamente distinta 

daquela que inspira a responsabilidade clássica e que somente se tornou 

socialmente justificável, de forma generalizada, em tempos muito mais recentes9.  

Tanto em um como noutro caso, entretanto, transparece a eticidade10 como 

valor fundante de todo o sistema. É devido a essa eticidade cogente que sempre 

deverá haver um liame causal entre o dano e aquele a quem se atribui o dever de 

indenizar. Fundando-se o dever de ressarcir na existência de culpa ou na verificação 

de um risco, numa garantia ou num imperativo de equidade 11 , será sempre 

necessário identificar uma relação de causalidade entre o dano e a conduta para 

que a responsabilidade se estabeleça. 

Mas esse vínculo nem sempre corresponde à relação natural de causa e 

efeito a que fazem referência as ciências naturais. A causalidade natural identifica 

como causa, em princípio, todos os fatos condicionantes de determinado evento, 

sem distinção. Do ponto de vista ético isso não se justifica. A mencionada 

causalidade natural impede, ademais, que o dever de indenizar se imponha quando 

																																																																																																																																																																													
ou ‘interpretação’ transitando ‘responsável’ ou ‘responsabilidade’, pela metáfora do julgamento de 
Deus: julga-se  o caráter mais ou menos culpável dos atos humanos, a ação constituindo a própria 
matéria-prima da lei moral.” (MARTINS-COSTA, Judith. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil. 
Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados. São Paulo, v. 93, ano 15, p. 29-52, out. 1991. p. 
38.) 

9 A respeito do surgimento de novas hipóteses de responsabilidade objetiva: LIMA, Alvino. Culpa e 
Risco. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. 

10 DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 12 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 24-
25; MARTINS-COSTA, Judith. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil. Revista Trimestral de 
Jurisprudência dos Estados. São Paulo, v. 93, ano 15, p. 29-52, out. 1991. p. 43; GOMES, Orlando. 
Contratos, 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 278-279; GOMES, José Jairo. Responsabilidade 
Civil e Eticidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 235. 

11 A maioria da doutrina entende que a prova do nexo causal não está dispensada nas hipóteses de 
responsabilidade objetiva. Antônio Herman Benjamin, discorrendo sobre a responsabilidade objetiva 
no CDC, sintetiza essa opinião majoritária ao afirmar que “a alteração da sistemática da 
responsabilização, retirando-se o requisito da prova da culpa, não implica que a vítima nada tenha 
que provar. Ao contrário, cabe-lhe comprovar o dano e o nexo de causalidade entre este e o produto 
ou o serviço” (BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. 
Manual de Direito do Consumidor. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. P. 173.  
Com efeito, é nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva que a análise do nexo causal se torna 
ainda mais importante: “Segundo Ripert, a fórmula que resume a teoria do risco é a seguinte: ‘todo 
prejuízo deve ser atribuído ao seu autor e reparado por aquele que o causou, porque todo o 
problema da responsabilidade civil resolve-se em um problema de causalidade, ou ainda: qualquer 
fato do homem obriga aquele que causou um prejuízo a outrem repará-lo.” (LOPEZ, Tereza Ancona. 
Nexo causal e produtos potencialmente nocivos: a experiência brasileira do tabaco. São Paulo: 
Quartier Latin, 2008. p. 38.) 
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não haja prova de uma relação inexorável entre o dano e a conduta ou a atividade 

do responsável. É, pois, precisamente em razão da eticidade que anima o instituto 

que se faz necessário dispensar, em determinadas situações, a prova de uma 

causalidade natural ligando o dano à conduta ou à atividade daquele contra quem 

dirigida a pretensão ressarcitória. 

A causalidade jurídica assenta-se, afinal, em uma valoração subjetiva que 

distingue, dentre os antecedentes identificados pela causalidade natural, aquele que 

será alçado à qualidade de causa. Da mesma forma, o julgador/intérprete também 

poderá reputar como causa, um antecedente que apenas provavelmente deu origem 

ao resultado danoso. Nesses termos, a causalidade jurídica não coincide com a 

causalidade natural, constituindo uma realidade normativa cujos contornos são 

definidos pelo próprio Direito. 

 

1.2 As funções do nexo causal: identificação do responsável e limitação ao dever de 

reparar 

No campo da responsabilidade civil, o nexo causal cumpre duas funções, 

essencialmente: em um primeiro momento, permite determinar a quem deve ser 

atribuído o dever de indenizar e, em um segundo momento, serve de parâmetro para 

fixação do montante da indenização exigível dessa pessoa.12 

A identificação do responsável pelo dano está necessariamente subordinada 

à existência de nexo causal, visto que apenas em função desse liame é que se 

poderá atribuir a um ou a vários agentes, com exclusão de toda a coletividade 

restante, o predicado de causador/causadores do dano. Como assinalado, é 

precisamente em razão disso que se admite como justo exigir do responsável a 

reparação do dano sofrido pela vítima. A pretensão reparatória, vale repetir, não 

pode, em princípio, ser direcionada a qualquer um, mas apenas àquele que tenha 

causado o dano. É essa, em síntese, a máxima moral que, na origem, conduziu e 

orientou todo o sistema da responsabilidade civil. 

																																																								
12 Pablo Medeiros da Cunha Frota, de forma didática, referindo-se às funções do nexo causal, afirma 

que ele atuaria em primeiro lugar na “demarcação dos responsáveis” e, em segundo lugar, na 
“limitação da extensão do dano.” (FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos. 
Curitiba: Juruá, 2014. p. 112-113.) 
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Mas, uma vez identificado o agente responsável, o nexo causal ainda será 

relevante para determinar o quanto do dano pode ser atribuído a essa pessoa e, por 

conseguinte, qual parcela da reparação devida à vítima pode ser-lhe exigida. Caitlin 

Sampaio Mulholland, com apoio em Ignacio de Cuevillas Motozzi, afirma existirem 

dois sistemas para fixar o quantum reparatório13. O primeiro, chamado de subjetivo, 

utiliza o comportamento do agente como limite para o valor pecuniário da obrigação. 

Quanto mais culposa a conduta do ofensor, maior será sua responsabilidade e, 

portanto, maior o valor a que estará obrigado a pagar. Nesses termos, como se 

infere, nem todo o dano será ressarcido, apenas a parte que corresponda ao grau de 

culpa do seu causador. 

O segundo sistema, chamado de objetivo, delimita o quantum reparatório a 

partir da própria extensão do dano. Isso significa que o agente fica responsável pelo 

ressarcimento/compensação na medida da sua participação causal para a produção 

do resultado danoso. Segundo se extrai do art. 944 do CC14, esse foi o sistema que 

prevaleceu entre nós. De acordo com o Código, o valor da reparação é definido, em 

regra, pela extensão do dano, o que, vale dizer, se apresenta muito mais 

consentâneo com o princípio da reparação integral da vítima e com o próprio escopo 

do atual direito de danos15.  

Apenas após apurada a expressão do prejuízo, ou seja, o limite total da 

obrigação que, em tese, pode ser imposta, é que se passa a apurar, em concreto, 

com fundamento na participação causal do responsável, a extensão efetiva da 

obrigação de reparar. Durante muito tempo predominou a concepção de que a 

medida da responsabilidade devia ser tributada à culpabilidade do agente. Ainda 

hoje temos consagradas em legislação, doutrina e também em julgados expressões 

como “culpa concorrente” e “culpa exclusiva da vítima” a designar causas de 

redução da indenização ou de exclusão da responsabilidade civil. Em rigor, todavia, 
																																																								
13 MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. A responsabilidade civil por presunção de causalidade. Rio de 

Janeiro: GZ, 2010. p. 83-84. 
14 	“A indenização mede-se pela extensão do dano.” Parágrafo único. “Se houver excessiva 

desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a 
indenização.” (BRASIL. Lei n. 10.406 de 10 janeiro 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm> Acesso em: 18 jul. 2015.) 

15 A expressão “direito de danos” tem sido cada vez mais utilizada como contraponto à noção 
tradicional da responsabilidade civil fundada em uma concepção retributiva e sancionadora das 
faltas da conduta humana tão característica do século XIX. Sustenta-se que essa expressão – 
“direito de danos” – seria mais consentânea com os fundamentos atuais do dever de indenizar, 
direcionados não na pesquisa da conduta pessoal ofensor, mas na situação da vítima. 
(MULHOLLAND, op. cit., p. 13.) 
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para se determinar o valor da indenização/reparação, não deveria importar a 

gravidade da culpa do agente. Tampouco deveria ser considerado se a vítima 

também agiu de forma culposa por ocasião do evento danoso.  

Admitindo-se que a fixação do quantum indenizatório está associada à 

própria extensão do dano, o que importa saber é se o agente deu causa ao 

resultado e em que medida isso ocorreu. Se ele foi seu único causador, deverá 

suportar por inteiro a obrigação de reparar. Se outros fatores concorreram para a 

produção do resultado, o agente deverá reparar o dano na medida de sua 

contribuição causal16, e não na medida de sua culpabilidade. Afirma-se, por essa 

razão, que a regra jurídica da concorrência de culpa estaria melhor formulada, do 

ponto de vista técnico, como uma regra de concorrência de causação. 

Somente em duas situações se cogita levar em consideração o grau de 

culpa do agente para efeito de quantificação da reparação. Em primeiro lugar, 

quando se tratar de ação de reparação por danos morais, tendo em vista o possível 

caráter punitivo da condenação verificada nesses casos17 . Em segundo lugar, 

quando, nos termos do art. 944, parágrafo único, do CC, houver grande 

desproporção entre a culpa e o dano, hipótese em que o juiz poderá reduzir 

equitativamente o valor da indenização. O dispositivo em comento, dando a 

entender que o dano resulta da culpa do agente (e não de sua conduta), parece 

confundir os conceitos de culpabilidade e causalidade, estabelecendo uma 

																																																								
16 Registre-se que, nas hipóteses de causas concorrentes em que o dano tenha sido causado por 

mais de uma pessoa, o princípio da causalidade somente serve para limitar a extensão da 
responsabilidade em relação a essas pessoas. Diante da vítima, referidos causadores responderão 
solidariamente, isto é, cada um deles pode ser demandado pela reparação integral do dano. Com 
efeito, o art. 942 do CC estabelece: “Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de 
outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos 
responderão solidariamente pela reparação.” (BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm> Acesso em: 18 jul. 
2015.) 

17 Ao contrário da função compensatória, considerada ponto pacífico na doutrina e na jurisprudência, 
a finalidade punitiva da reparação do dano moral é terreno marcado por acirradas controvérsias. O 
CC e o CDC não estabelecem, de forma expressa, a finalidade punitiva em sede de 
responsabilidade civil e os doutrinadores divergem sobre a aceitação da pena fora do âmbito do 
direito penal. A introdução da finalidade punitiva da responsabilidade civil do fornecedor por fato do 
produto e do serviço foi afastada de nosso subsistema consumerista pelo veto presidencial ao art. 
16 do CDC que previa os punitive damages. Para Héctor Valverde Santa, a função punitiva do dano 
moral apresenta-se de forma inquestionável, tendo em vista a necessidade de o juiz considerar o 
grau de culpa e a condição econômica do ofensor para fixar o valor em dinheiro da indenização. 
Essa possibilidade estaria vinculada, portanto, à própria noção de uma reparação efetiva. 
(SANTANA, Héctor Valverde. Dano moral no direito do consumidor. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009. p. 195-197.) 
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orientação completamente estranha à lógica do sistema e, mais do que tudo, sem 

sintonia com o princípio da ampla reparação da vítima. 

A confusão entre culpabilidade e causalidade é compreensível. Não apenas 

o sentido dessas expressões está associado à previsibilidade do resultado18, isto é, 

à antecipação, pelo agente, dos reflexos que sua conduta produzirá no mundo físico, 

como ainda, a tradição histórica da responsabilidade subjetiva sempre apresentou 

esses conceitos de forma associada. Não por outro motivo, costuma-se dizer, em 

situações cotidianas, que algo ocorreu por culpa de alguém ou que alguém é 

culpado por determinado infortúnio, quando, na realidade, o que se está a dizer é 

que essa pessoa, a quem se designa como culpada, deu causa a determinado 

resultado ou causou referido infortúnio.  

Não obstante a proximidade inegável entre os conceitos, é importante ter 

claro que eles, ao menos em tempos atuais, não podem ser baralhados. A 

causalidade identifica a origem do dano; a culpabilidade designa a reprovação moral 

ou legal da conduta humana. Para estabelecer a culpabilidade de determinado 

agente, leva-se em consideração o discernimento, a intenção e a liberdade, não a 

possibilidade de as consequências danosas da conduta serem imputadas ao sujeito 

que a pratica. Por mais reprovável que seja a ação ou omissão, se ela não constituir 

causa do dano, não será possível exigir do seu autor que promova a respectiva 

reparação. 

Mas essa diferença entre culpabilidade e causalidade ainda pode ser 

visualizada sob outra perspectiva: perceba-se que somente após reconhecida a 

existência de uma relação causal entre conduta e resultado é que releva saber se o 

agente procedeu com culpa ou não.19  

																																																								
18 A previsibilidade do resultado que se exige para a configuração da culpabilidade não é a mesma 

em que se funda a causalidade. No primeiro caso, tem-se o que poderíamos chamar de uma 
previsibilidade subjetiva, isto é, a possibilidade de o agente, em concreto, ou do homem médio, em 
abstrato, antever o resultado de sua conduta. No segundo caso, a previsibilidade não diz respeito ao 
sujeito autor da conduta, mas ao conhecimento objetivo, apurado cientificamente (pela razão ou 
pela experiência), quanto à relação natural existente entre os eventos. Diz-se que determinada 
circunstância é causa de um resultado quando previamente se sabe que ela, uma vez verificada, 
sempre retorna àquela consequência. 

19 “la investigación de la relación de causalidad es necesariamente previa a la determinación de la 
culpabilidad del agente. Para saber se una persona es culpable debe demonstrar-se primeramente 
que es el autor material del hecho con las consecuencias que se le adscriben. Recién después de 
haberse adjudicada las consecuencias al acto y demonstrado la autoria material jurídica 
(imputabilidad subjetiva) del agente, podrá entrarse a indagar si es culpable y, por ende, si 
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Nas hipóteses de responsabilidade subjetiva, é capital que os juízos de valor 

assinalados se apresentem nessa ordem. Em primeiro lugar, cumpre saber se houve 

relação causal e, em segundo lugar, se a conduta foi culposa. Sem uma resposta 

afirmativa para esses dois questionamentos, não será possível a responsabilização.  

Nas hipóteses de responsabilidade objetiva, mostra-se, de ordinário, 

irrelevante investigar se o agente procedeu com culpa. A negligência imperícia ou 

imprudência não constituem requisito para o estabelecimento do dever de indenizar 

nesses casos, de modo que a verificação do nexo causal já é suficiente para que se 

imponha o dever de indenizar. Isso aumenta incrivelmente, como se percebe, a 

importância de distinguir entre culpabilidade e causalidade. A crescente objetivação 

da responsabilidade civil potencializa a importância do nexo causal, pois ele passa a 

constituir o principal elemento justificador do dever de indenizar. Em muitas 

situações, dessarte, a discussão a respeito do nexo causal constitui a última 

trincheira para atuação da defesa do demandado20. 

A principal diferença da culpabilidade para a causalidade está no fato de que 

a primeira traduz um julgamento moral da conduta humana e, a segunda, uma 

relação externa ao homem presente, em princípio, na própria natureza. Seria errado, 

contudo, imaginar que as valorações subjetivas, os julgamentos morais e o arbítrio 

do interprete estão restritos ao campo da culpabilidade. O exame do nexo causal, ao 

menos para o Direito, também pressupõe, em alguma medida, valorações 

subjetivas. A questão é que esses juízos de valor não estão dirigidos propriamente à 

conduta humana, mas à situação em que ela se insere ou à forma como repercute 

no mundo. 

Explica-se: de acordo com a teoria da causa eficiente, por exemplo, uma das 

muitas desenvolvidas para conceituar a causalidade jurídica e a respeito da qual se 

discorre com mais vagar em capítulo específico, afirma-se que a investigação da 

causa deve privilegiar a condição que mais contribuiu quantitativa ou 

qualitativamente para a produção do resultado. Essa avaliação, como é de se supor, 

estará, muitas vezes, subordinada ao arbítrio do julgador. Sob a perspectiva 
																																																																																																																																																																													

responderá (civil y penalmente) por su acción.” (BREBBIA, 1975, p. 20. Apud MULHOLLAND, Caitlin 
Sampaio. A responsabilidade civil por presunção de causalidade. Rio de Janeiro: GZ, 2010. p. 60.) 

20 “Avulta a importância da definição do nexo causal em face da preponderância atual da 
responsabilidade civil objetiva. A ausência do nexo causal é, na verdade, nesse campo, a última 
defesa eficaz que tem o indigitado pela indenização.” (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. 
Responsabilidade civil. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 57.) 
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enfocada por essa teoria, apenas mediante o auxílio das impressões subjetivas e 

das experiências acumuladas pelo intérprete é que ele estará habilitado a distinguir 

quais das condições antecedentes constituem causa ou causas do dano. 

Muitas das teorias do nexo causal são criticadas, precisamente, pelo 

excessivo subjetivismo que encerram na identificação da causa, o que comprova 

que o exame da causalidade não é completamente infenso a avaliações subjetivas. 

Considerando, todavia, o elemento ético que informa a causalidade jurídica, talvez 

seja possível afirmar que essa dimensão valorativa, longe de constituir um aspecto 

negativo, se apresenta como ferramenta indispensável à realização da justiça. 

 

1.3 As teorias tradicionais do nexo causal e o critério naturalístico que as inspira 

Pode-se dizer que, grosso modo, existem duas grandes correntes para 

conceituação da causalidade. A primeira, unificadora, identificada como teoria da 

equivalência dos antecedentes causais, funda-se na premissa de que todas as 

condições que antecedem determinado evento, assim compreendidas aquelas sem 

as quais esse evento não teria se produzido da forma como veio a existir, devem ser 

consideradas causas21. A segunda corrente pauta-se na convicção de que apenas 

algumas dessas condições são, efetivamente, causas do dano. Desdobra-se, assim, 

em diversas teorias ditas individualizadoras, que disputam entre si a respeito do 

melhor critério para estabelecer qual das muitas condições deve ser alçada à 

categoria de causa. Dentre essas teorias, as mais destacadas são: teoria da causa 

																																																								
21 Fernando Noronha explica a distinção corrente entre condições e causas, afirmando que condições 

“são todos os fatores que estão na origem de um dano, são todos os elementos sem os quais ele 
não teria sido produzido, são todas as circunstâncias de que não se pode abstrair, sem mudar o 
resultado danoso”. Causas, por outro lado, seriam “apenas aquelas condições consideradas 
efetivamente determinantes desse resultado” (NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São 
Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 588). Da mesma forma, Judith Martins-Costa sustenta que “podem 
ocorrer condições que são mera ocasião e condições que constituem propriamente causa” 
(MARTINS-COSTA, Judith. Do inadimplemento das obrigações. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo 
(coord.). Comentários ao novo código civil. Rio de Janeiro: Forense, 2003. v. 5. tomo II. p. 189. 
Essa diferença entre condições e causas, embora cumpra função pedagógica importante, pauta-se 
na premissa axiológica de que nem todas as circunstâncias antecedentes de determinado fato 
podem ser consideradas causa. De acordo com a teoria da equivalência dos antecedentes causais, 
referido discrímen não faz sentido, precisamente porque todas as condições de um determinado 
dano são também, em princípio, causas desse mesmo dano. 
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próxima, da causa eficiente e da causa preponderante, da causalidade adequada, 

do dano direto e imediato e do escopo da norma.22 

A teoria unificadora e as teorias individualizadoras surgiram a partir do 

século XIX sob os influxos do pensamento naturalista que buscava maior 

aproximação entre as ciências jurídicas e as empíricas, como física, química e 

biologia. Essa circunstância imprimiu-lhes certa racionalidade comum na qual se 

destaca a acepção quase que mecânica do que seja a causa de um evento como 

ponto de partida para o estabelecimento da responsabilidade civil. 

A racionalidade naturalista em questão representa, sem dúvida, a maior 

virtude dessas teorias, porque, aproximando o conceito de nexo causal daquilo que 

informa o senso comum, reforça a eticidade que deve permear a responsabilidade 

civil. Essa mesma racionalidade, no entanto, em muitas situações, opera efeito 

contrário, impedindo que se estabeleça o dever de indenizar em situações nas quais 

isso é aceito como legítimo, segundo os padrões éticos e sociais. Sobretudo nas 

hipóteses de causas múltiplas e complexas, a concepção de causa que advém de 

critérios naturalísticos impõe um ônus probatório muitas vezes inacessível para a 

vítima, o que frustra por completo qualquer pretensão reparatória.  

 

a) Teoria da equivalência dos antecedentes causais 

A teoria da equivalência dos antecedentes causais também é conhecida por 

muitos outros nomes como teoria da equivalência das condições e da conditio sine 

qua non. Na literatura de língua inglesa, é comumente designada como cause in 

fact, but-for cause ou without-which-not cause e, na Alemanha, como 

Bedingungstheorie. Possui raízes longínquas23, tendo exercido enorme influência 

nos estatutos penais de diversos países. 

																																																								
22 Pablo Malheiros da Cunha Frota chega a identificar dezesseis teorias individualizadoras (FROTA, 

FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 78-111). 
Acredita-se, no entanto, que a apresentação de um rol mais enxuto ilustra satisfatoriamente os 
debates doutrinários existentes acerca do tema. Essa também parece ser a opinião de Gisela 
Sampaio da Cruz que igualmente relaciona um número bem menor de teorias. Com efeito, a autora 
menciona as mesmas teorias destacadas no presente trabalho, com acréscimo, apenas, da Teoria 
da Conduta Humana, a qual não se menciona nesta oportunidade pela confusão que faz entre 
autoria e causalidade (SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na 
responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 53-110). 

23 John Stuart Mill, por exemplo, afirmava que “todas as condições eram igualmente indispensáveis 
para a produção do consequente e o estabelecimento da causa é incompleto se não introduzirmos, 
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Em 1858, o austríaco Julius Anton Glaser propôs uma fórmula para 

determinar o nexo causal que consistia na supressão mental dos fatos antecedentes 

de um determinado evento. De acordo com essa proposição, se a supressão do fato 

resultasse na supressão do evento, então ele deveria ser considerado causa desse 

mesmo evento; se, ao contrário, a supressão do fato não conduzisse à supressão do 

evento, então ele não constituiria sua causa.24 Em 1860, o alemão Maximilian von 

Buri, magistrado do Reichsgericht, publicou Über Kausalität und derem 

Veranwortung (“Sobre a causalidade e a responsabilidade dela decorrente”), 

sustentando que toda condição da qual depende a produção de um resultado deve 

ser considerada sua causa, pouco importando sua maior ou menor proximidade e 

importância. Em suma, não haveria diferença entre causa e condição, sendo todos 

os antecedentes causais equivalentes.25  

Franz Von Liszt aperfeiçoou a teoria ao destacar a importância das 

hipóteses de rompimento do nexo causal pela interferência de uma série causal 

independente.26 A fórmula para identificação do nexo causal que orienta a aplicação 

desse raciocínio ficou conhecida como “processo hipotético de eliminação” pelo 

trabalho do professor sueco Johan Carl Wilheim Thyrén27 que, na síntese de Heleno 

																																																																																																																																																																													
de um ou de outra forma, todas elas” (MILL, John Sutart. Sistema de Lógica Dedutiva e Indutiva: 
exposição dos princípios da prova e dos métodos de investigação científica. In: OS PENSADORES. 
COELHO, João Marcelo (trad.) 3. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1984. p. 184). 

24 A proeminência de Glaser na enunciação da teoria é assinalada por TAVARES, Juarez. Teoria do 
injusto penal. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 257. 

25 Na primeira página do livro von Buri afirma, em tradução livre, que “deve-se considerar causa de 
determinado fenômeno todas as forças que, de qualquer maneira, participaram da produção do 
mesmo. Isso porque a existência de tal fenômeno fica a depender, de tal modo, de cada uma 
dessas forças que pela supressão de apenas uma delas, teríamos como consequência a supressão 
do próprio fenômeno.” (VON BURI, M. Über Kausalität und derem Veranwortung. Leipzig: Gebhardt, 
1873. p. 1. Disponível em: 
<http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/buri_causalitaet_1873?p=5> Acesso em: 10 abr. 
2015.) 

26 Gisela Sampaio da Cruz, a propósito dessa contribuição de Von Liszt, cita passagem do seu 
Tratado de Direito Penal com a seguinte dicção: “Si A hiere mortalmente a B, patrón de una lancha, 
pero éste se ahoga antes de que la herida haya producido la muerte, porque la lancha naufraga por 
un golpe de viento inesperado, entonces falta la relación de causalidad entre la manifestación de 
voluntad de A y el resultado producido, y A solo puede ser condenado por tentativa de homicidio. 
Por el contrario, si la serie causal que parece nueva ha sido provocada por la primera manifestación 
de voluntad, entonces existe relación de causalidad entre la manifestación  de voluntad y el 
resultado producido. Cuando el marinero herido es colocado, precisamente a causa de la herida, en 
a imposibilidad de gobernar a las velas, siendo ésta la causa de que se produjera el naufragio de la 
lancha, entonces A causó la muerte de B por ahogamiento” (LISZT, 1927, p. 293 Apud SAMPAIO 
DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 
2005. p. 38). 

27 GRECO, Rogério. Curso de direito penal. Parte Geral. 8 ed. Niterói: Impetus, 2007. v. I.  p. 220. 



 
	

	

28 

Fragoso, reconhece como causa “todo antecedente que não pode ser suprimido in 

mente, sem afetar o resultado”28. 

A teoria da conditio sine qua non tem grandes vantagens. Em primeiro lugar, 

é de simples aplicação. Além disso, propicia, mais do que as teorias 

individualizadoras, a reparação integral da vítima. Finalmente, exerce intenso efeito 

preventivo na evitação de danos. Mercê dessas qualidades, recebeu a adesão de 

ilustres civilistas29 e influenciou estatutos penais de diversos países, inclusive o 

brasileiro, que, em seu artigo 13 estabelece: “Considera-se causa a ação ou 

omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.”30 

Seus críticos costumam argumentar que ela permitiria o estabelecimento do 

nexo causal em situações injustas. Nelson Hungria, por exemplo, alegava que, pela 

teoria da equivalência dos antecedentes causais seria possível responsabilizar o 

fabricante da arma pelo crime de homicídio praticado com essa mesma arma. Em 

nota de rodapé, o autor evocava passagem de Binding que suscitava a embaraçosa 

possibilidade de se responsabilizar pelo adultério o marceneiro que fabricou a cama 

onde consumado o crime.31 No mesmo sentido, afirma-se que o médico que falha 

em prescrever um contraceptivo eficaz não pode ser considerado responsável pelo 

homicídio que a criança indesejada, quando adulta, venha a cometer. Esse tipo de 

																																																								
28 FRAGOSO, Cláudio Heleno. Lições de Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 

165. 
29 De acordo com Wilson Melo da Silva, teriam perfilhado essa teoria os seguintes civilistas: Jaime 

Augusto Cardoso de Gouveia, em Portugal; Mazeaud e Mazeaud, Lalou, Demongue, Marteau e 
Planiol-Ripert, na França; e Henri de Page, na Bélgica (SILVA, Wilson Melo da. Responsabilidade 
sem culpa. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1974. p. 117). 

30 Paulo José da Costa Júnior critica a técnica do legislador penal que teria adotado, no art. 13, caput, 
a teoria da equivalência dos antecedentes causais e, no seu § 1º, a teoria da causalidade 
adequada. (COSTA JÚNIOR, Paulo José. Nexo Causal. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 101). 
A crítica não nos parece procedente. O referido § 1º do art. 13 dispõe: “A superveniência de causa 
relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos 
anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.” Como se vê, a norma penal, nesse ponto, 
não abandona a premissa de que todas as condições de determinado resultado devem ser 
consideradas sua causa, apenas ressalta a possibilidade de irromper uma nova cadeia causal. 
Nesse sentido, a concessão prevista no referido dispositivo legal com relação às causas 
supervenientes se afigura mais próxima das contribuições trazidas por Von Liszt à teoria da conditio 
sine qua non do que, propriamente, à formulação que serve de base à teoria da causa adequada. 
Confira-se, a propósito, a exposição de motivos do Código: “Fica dirimida a dúvida relativa à 
superveniência de causa independente, com a inclusão, no texto do § 1º do art. 13, da palavra 
relativamente, ‘se a causa superveniens’, destaca Nélson Hungria, ‘se incumbe sozinha do 
resultado e não tem ligação alguma, nem mesmo ideológica, com a ação ou omissão, esta passa a 
ser, no tocante ao resultado, uma ‘não-causa.” (BRASIL. Exposição de motivos da nova parte geral 
do Código Penal. Lei n. 7.209, de 11 de julho de 1984. Disponível em: < 
http://www.olibat.com.br/documentos/L7209_84.PDF> Acesso em: 20 jul. 2015.) 

31 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código Penal. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. I. t. II. p. 
66. 



 
	

	

29 

consideração parece ignorar, no entanto, o fato de que outras cadeias causais 

podem intervir na sucessão de eventos de modo a romper o nexo causal originário, 

inaugurando uma série causal independente. Essa circunstância, como assinalado, 

já foi devidamente identificada por Von Liszt que propôs um abrandamento da teoria 

da conditio sine qua non, precisamente sob esse enfoque.  

Mesmo se considerarmos que a teoria não tem a extensão que as críticas 

mais comuns lhe conferem, ainda assim ela possui transbordamentos incompatíveis 

com o sistema. Sua lógica formal intrínseca, após as achegas de Von Liszt, não se 

compraz com um regresso ao infinito, mas ainda deixa de oferecer respostas 

suficientes em numerosas situações. Nos casos de causalidade concorrente, por 

exemplo, ela permite, em princípio, que seja responsabilizado pelo resultado morte 

quem tenha agredido levemente determinada pessoa a qual, sofrendo de uma 

condição ignorada como a hemofilia, venha a falecer. Da mesma forma, seria 

possível responsabilizar o proprietário do imóvel que tenha colado cacos de vidro 

sobre o muro de sua casa na hipótese de alguém cair sobre esses ofendículos, 

inclusive quando empurrado por outrem32.  

Referida teoria não apenas permite a responsabilização de pessoas em 

situações consideradas injustas, como também equipara, para efeitos causais, a 

influência de todos os antecedentes, frustrando, em situações de concausalidade, a 

proporcionalidade que deve haver entre a participação causal de cada antecedente 

e o dever de reparação imposto ao seu autor. No exemplo anterior, para ilustrar, não 

apenas o proprietário do muro seria responsabilizado pela lesão corporal, mas ainda 

o seria na mesma extensão de quem empurrou a vítima sobre os ofendículos, sem 

qualquer distinção entre ambos. 

Diante disso, parte da doutrina buscou restringir o conceito de causa, pela 

inserção da culpabilidade do agente como fator corretivo. Com essa variante, 

buscou-se limitar a propagação indefinida da série causal, suprimindo suas 

consequências mais injustas. Gisela Sampaio da Cruz33, a propósito, cita que Von 

Buri, de acordo com Piero Trimarchi, não era partidário de uma causalidade 

naturalística asséptica, entendendo, ao contrário, que a conduta causadora do dano 

																																																								
32 O exemplo é de GONÇALVES, Luiz Cunha. Tratado de direito civil. Coimbra: Coimbra Editora, 

1937. v. 12. p. 440. 
33 SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005. p. 50. 
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deveria ser animada por uma vontade culpável, de modo que, paralelamente ao 

nexo de causalidade, estivesse presente também um nexo de vontade.  

A utilização do elemento culpa para limitar a amplitude dos efeitos da teoria 

em questão, embora de inegável vantagem prática, pecaria, de acordo com outros 

doutrinadores, por misturar conceitos distintos: culpabilidade e causalidade.34 Uma 

coisa seria investigar a reprovabilidade moral da conduta do agente, outra, diversa, 

seria precisar se um dano específico decorreu de determinado fato ou conduta35. 

Além disso, a estratégia em questão seria inoperante nos casos de responsabilidade 

objetiva, em que o agente responde independentemente de culpa. De fato, nas 

hipóteses de responsabilidade objetiva, o elemento culpa, porque desnecessário ao 

estabelecimento do dever de indenizar, não costuma ser nem mesmo objeto de 

prova durante a fase instrutória do processo e apenas poderia ser de alguma 

relevância quando configurada grave disparidade entre o resultado da conduta e a 

culpabilidade do agente, nos termos do art. 944, parágrafo único, do CC.36 

Se, de modo geral, a teoria da equivalência dos antecedentes causais 

desperta preocupação com o excesso das hipóteses de responsabilidade civil que 

pode ensejar, paradoxalmente, em outros contextos, ela se revela insuficiente no 

quesito imputação de responsabilidade. Não soluciona, por exemplo, o problema da 

causalidade dupla. Observe-se a seguinte situação: o cozinheiro e o garçom de um 

restaurante, sem que um saiba da intenção do outro, pretendem matar o patrão e, 

																																																								
34 Nesse sentido, por exemplo: GONÇALVES, op. cit., p. 440.  
35 No direito penal brasileiro, o legislador quis limitar os desdobramentos indesejáveis da teoria da 

equivalência dos antecedentes causais acolhida no art. 13 do Código Penal pela regra do art. 29, 
parte final, do mesmo diploma, que estabelece: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime 
incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.” Ressalte-se que o dispositivo 
em referência, embora seja destinado a regular o concurso de pessoas, tem aplicação também nas 
hipóteses de autoria exclusiva. Segundo referida norma legal, o regresso ao infinito na consideração 
das causas não conduz à responsabilização penal das pessoas que não tenham causado 
diretamente o dano, porque as penas somente são impostas “na medida da culpabilidade” dos 
respectivos agentes. Perceba-se que a crítica colocada com relação à confusão dos conceitos de 
causalidade e culpabilidade parece aqui completamente incabível. A proposta do Código é de que a 
culpabilidade seja utilizada para limitar as hipóteses de responsabilidade penal, sem que haja aí 
qualquer pretensão de se interferir com o conceito de causalidade. 
Anderson Schreiber acrescenta que os efeitos indesejáveis da equivalência dos antecedentes 
causais do direito penal também são controlados pela própria tipicidade. Assim, por exemplo, o 
comerciante que vende determinado objeto que venha a ser utilizado pelo adquirente para causar 
(culposa ou dolosamente) dano a outrem não poderá responder penalmente, pois sua conduta não 
foi típica. (SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil. 5 ed. São Paulo: 
Atlas, 2013. p. 57.) 

36 Nesses casos, de acordo com o dispositivo em destaque, a culpabilidade apenas poderia interferir 
no quantum indenizatório e, mesmo assim, quando constatada excessiva desproporção entre a 
gravidade da culpa e a extensão do dano. 
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para isso, resolvem envenená-lo, colocando em sua refeição, cada um, porção 

suficiente de veneno para produzir o resultado morte. De acordo com o processo de 

eliminação hipotética, nenhum dos agentes poderá ser considerado causador do 

resultado porque, caso suprimidas mentalmente a conduta de cada um, o resultado 

teria se produzido ainda assim. 

A teoria da equivalência dos antecedentes causais também se revela 

insuficiente nas hipóteses de causalidade indeterminada. Imagine-se que 

determinado curso d’água tenha sido contaminado por refugos industriais sem que 

se possa precisar qual das indústrias instaladas às suas margens descartou 

inapropriadamente o material poluente. Nesses casos, embora se tenha a certeza de 

que o ilícito foi cometido por alguma daquelas empresas, não se pode atribuir 

responsabilidade a nenhuma delas. 

A teoria em questão ainda deixa sem explicação razoável as hipóteses de 

responsabilidade por omissão. O processo de eliminação hipotética apenas funciona 

de modo adequado para as condutas comissivas, não sendo possível afirmar, com 

propriedade, que uma omissão tenha provocado o resultado danoso. Assim, a causa 

do afogamento do banhista terá sido sua decisão de entrar no mar e sua 

incapacidade de vencer as ondas, não exatamente a omissão do guarda-vidas em 

socorrê-lo. Sob um ponto de vista naturalístico, jamais se poderia equiparar a 

omissão em impedir um resultado à produção desse mesmo resultado.37 

As críticas apresentadas têm algo em comum. Tanto o excesso quanto as 

insuficiências da teoria da conditio sine qua non nascem do seu exacerbado apego à 

causalidade natural. Observe-se que é precisamente porque se pautam nessa 

acepção naturalística que seus adeptos consideram como causa todas as condições 

que produziram o resultado, independentemente de quão próximas ou 

determinantes elas se colocam. É essa premissa da causalidade natural, com efeito, 

que enseja uma indesejada responsabilização excessiva. Também é por força dessa 

mesma concepção naturalística que se impede o estabelecimento da 

responsabilidade quando a conduta praticada, embora reprovável, não seja 

suficiente, por si mesma, para provocar o dano considerado ou, quando não haja 

prova suficiente, mas mero indício do liame entre a conduta e o resultado. 

																																																								
37 SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005. p. 49. 
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Como tentativa de superar esses problemas, surgiram as teorias 

individualizadoras. 

 

b) Teoria da causa próxima 

Se nem todos os antecedentes necessários do dano devem ser alçados ao 

status de causa, cumpre estabelecer um critério para definir qual deles ostentará 

essa qualidade. A teoria da causa próxima é atribuída à Francis Bacon que, no 

século XVI, em sua “Maxims of the law”, sustentou constituir tarefa interminável para 

o Direito examinar todas as causas dos eventos e as influências recíprocas de uns 

sobre os outros num desdobramento infinito. Segundo ele, bastaria considerar a 

causa imediata (proximate cause), analisando o evento danoso a partir dessa causa 

mais recente no tempo, sem necessidade de remontar à causa de grau superior 

mais distante (too remote).38 No complexo dos antecedentes do dano, importaria tão 

somente aquela condição que aparecesse em último lugar, a causa derradeira, 

porque esta daria a todas as outras a força causal.39 

A tese da causa próxima teve grande influência na Inglaterra e também em 

outros países como o Brasil onde, embora não incorporada pelo ordenamento 

positivo, repercutiu decisivamente para o acolhimento de outras teorias de matriz 

igualmente individualizadora (da adequação e do dano direto e imediato). Foi com 

amparo na teoria da causa próxima que se firmou, entre nós, a distinção corrente 

entre danos diretos (imediatos) e indiretos (mediatos) que dá feição à 

responsabilidade civil em nosso sistema. 

A teoria em questão sofreu fortes críticas da doutrina, a qual objetava nem 

sempre residir a carga de nocividade determinante para a produção do resultado no 

último antecedente causal. Alfredo Orgaz, a propósito, cita o exemplo do doente cujo 

remédio foi trocado dolosamente por substância tóxica que a enfermeira, sem saber, 

venha a ministrar. Nessa hipótese, a causa próxima do dano seria a conduta da 

enfermeira e, nada obstante, ela não deve ser responsabilizada.40 Enneccerus, da 

																																																								
38 SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005. p. 53. 
39 PESSOA JORGE, Fernando de Sandy Lopes. Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade 

civil. Coimbra: Almedina, 1999. p. 391. 
40 ORGAZ, 1952 Apud SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na responsabilidade 

civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 56. 
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mesma forma, menciona situação de um banqueiro que, recebendo o encargo de 

vender ações de uma mina, não pode ser responsabilizado pelos danos decorrentes 

da inundação verificada naquele local.41  

Sob outra perspectiva crítica, argumentava-se que o critério temporal 

estabelecido por essa teoria individualizara como fator preponderante para a 

identificação da causa poderia não se revelaria suficientemente seguro nas 

hipóteses em que as condições antecedentes se apresentassem de forma 

complexa, simultânea e confusa42. 

Precisamente em função dessas críticas é que se passou a afirmar que 

deveria haver um liame lógico, e não meramente cronológico, por meio do qual se 

pudesse estabelecer a imputação. Cuevillas Matosi, nesse sentido, assinala a 

importância de se interpretar corretamente os conceitos de proximidade e de 

imediatismo que dão o tom dessa teoria, destacando que eles devem designar uma 

relação lógica com o resultado danoso, não autorizando, assim, seja considerada 

causa o evento que, simplesmente, se verifique em último lugar no tempo. 43 

Sensíveis a essa necessidade, os tribunais de direito anglo-saxão têm utilizado a 

expressão proximate causae para designar aquela causa que provocou o dano, e 

sem a qual ele não teria ocorrido em uma cadeia natural e perene.44 Fernando 

Noronha também ressalta que, atualmente, nos países de common law, existe uma 

tendência de identificar a causa próxima com a causa eficiente.45 

Com a inserção desse novo elemento (liame lógico), procede-se, de fato, a 

uma marcante aproximação desta teoria com as da causalidade adequada e do 

dano direto e imediato. Essas teses, como se verá, falam, respectivamente, em 

causa adequada e causa necessária, o que, de certa forma, resgata o sentido atual 

da teoria da causa próxima. Essa aparente sobreposição de ideias provavelmente se 

deve ao fato de que as teorias em questão surgiram e se desenvolveram em 

ambientes específicos. A teoria da causa próxima nasceu no Direito anglo-saxão, 

onde se contrapõe à teoria da cause in fact, (“but-for” cause) que se identifica 

fortemente com a teoria da equivalência dos antecedentes causais. As teorias da 
																																																								
41 ENNECCERUS, 1954 Apud SAMPAIO DA CRUZ, op. cit., p. 56. 
42 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 108. 
43  MATOZZI, 2000, p. 87. Apud SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na 

responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 55. 
44 DÍAZ, Júlio Alberto. Responsabilidade coletiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 65. 
45 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 595. 
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causalidade adequada e do dano direito e imediato são mais correntes do Direito 

continental.46 

Tal como sucede na teoria da equivalência dos antecedentes causais, a 

teoria da causa próxima não dispensa, para a identificação da causa, a aferição de 

uma relação naturalística. Isso porque ela apenas elege, dentre as várias condições 

antecedentes, mediante a utilização de um critério cronológico ou lógico, aquela que 

previsivelmente retorna determinada consequência. 

 

c) Teoria da causa eficiente ou preponderante 

Em resposta à teoria da causa próxima, surgiram as teorias da causa 

eficiente e da causa preponderante que, pela semelhança, são aqui apresentadas 

em conjunto. Ambas negam, como de resto, todas as teses individualizadoras, em 

que as várias condições do evento danoso possam ser consideradas igualmente 

como causa. Rechaçam, no entanto, a ideia de que a condição causal coincide, 

necessariamente, com aquela que imediatamente precedeu o dano, propondo um 

critério mais refinado para eleger o antecedente causal que será alçado ao status de 

causa. 

De acordo com essas teorias, propostas por Karl Von Birkmayer e Max Ernst 

Mayer e J. Köhler, deve-se investigar qual a condição mais ativa, ou seja, aquela 

que mais contribuiu quantitativa ou qualitativamente47 para a produção do resultado. 

Segundo seus defensores 48 , coexistiriam forças conflitantes, tendentes à 

manutenção e à transformação do mundo fenomênico, sendo de se considerar como 

causa a condição que rompe o equilíbrio entre os fatores favoráveis e adversos, 

resultando, assim, na produção do dano. 

A fragilidade dessas teorias e de suas variações emerge da dificuldade de, 

no mundo concreto, identificar objetivamente qual das diversas condições de um 

resultado foi a mais eficiente ou preponderante para a produção do resultado. Não 

																																																								
46 Pablo Malheiros da Cunha Frota, a propósito, tem o cuidado de listar em separado as teorias da 

causalidade vigentes no direito anglo-saxão e no direito continental. (FROTA, Pablo Malheiros da 
Cunha. Responsabilidade por danos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 102-111.) 

47 O critério quantitativo para a identificação da condição mais eficiente é proposto por Karl Von 
Birkmayer e o critério qualitativo por Max Ernst Mayer e J. Köhler (SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O 
problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 59). 

48 Entre os defensores dessa teoria estaria Karl Binding (DÍAZ, Júlio Alberto. Responsabilidade 
coletiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 71.)  
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se distanciam, portanto, do raciocínio proposto pela teoria anterior, quando 

considerada a proposta de interpretar a causa próxima a partir de uma perspectiva 

lógica e não cronológica. 

Também não rompem significativamente com a premissa naturalística que 

anima a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Para os adeptos dessa 

teoria parece ser imprescindível a comprovação definitiva da existência de um 

vínculo de causa e efeito entre o fato antecedente e o resultado danoso a fim de que 

somente então seja possível incidir o critério proposto (eficiência ou preponderância) 

para a identificação da condição causal. 

 

d) Teoria da causalidade adequada 

Criada por Ludwig Von Bar, em 1871, e desenvolvida por Zitelman e 

Johannes von Kries, nos anos de 1879 e 188849, essa teoria individualizora identifica 

como causa o antecedente que, de acordo com a experiência comum, tem a 

possibilidade e a probabilidade de produzir o resultado. 

Para que determinada ação seja considerada idônea à produção do 

resultado e, portanto, sua causa, deve-se realizar um juízo retrospectivo de 

probabilidade conhecido como “prognose póstuma”, cuja fórmula se resume ao 

seguinte questionamento: “a ação ou omissão que se julga era, por si só, apta ou 

adequada para produzir normalmente essa consequência?” Não basta, pois, que 

determinado fato seja condição de um evento. Cumpre que ele seja condição capaz 

de normal e regularmente provocar esse evento, segundo as regras da experiência. 

Em outras palavras, o fato praticado pelo agente deve não apenas ser um 

antecedente histórico do resultado em questão, mas ainda se mostrar, em abstrato, 

segundo o curso normal das coisas, adequado para sua produção. Ficam excluídas, 

dessa forma, aquelas condições que só por virtude de circunstâncias extraordinárias 

poderiam originar o resultado danoso.50  

																																																								
49  MATOZZI, 2000, p. 87 Apud SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na 

responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 64. 
50 Agostinho Alvim, a respeito da causalidade adequada, esclarece: “Apreciando certo dano, temos 

que concluir se o fato que o originou era capaz de lhe dar causa. Mas pergunta-se, tal relação de 
causa e efeito existe sempre, em casos dessa natureza, ou existiu nesse caso, por força de 
circunstâncias especiais? Se existe sempre, diz-se que a causa era adequada a produzir o efeito; se 
somente uma circunstância acidental explica essa causalidade, diz-se que a causa não era 
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Quanto maior a probabilidade de determinada condição provocar o 

resultado, maior a chance de que ela venha a se apresentar como causa adequada 

do dano. Dessa maneira, em um cenário de condições concorrentes, deve-se 

exercer um “juízo de probabilidade” abstrato a fim de perscrutar qual antecedente 

causal é o mais adequado à produção do dano, atribuindo-se a ele, em 

consequência, o status de causa. Edson Fachin, a propósito, ressalta que “será 

causa de um dano aquela (condição) que, em um juízo probabilístico e abstrato, 

venha a melhor se adequar à sua consecução”.51  

Com o fito de demonstrar a diferença entre as teorias da equivalência dos 

antecedentes causais e da causalidade adequada, Wilson Melo da Silva vale-se de 

seguinte exemplo52: Imagine-se que A desfira uma leve pancada na cabeça de B, 

pancada essa que não seria suficiente, por si só, para ocasionar a morte, mas, 

considerando que a vítima sofria de uma baixa calcificação nos ossos do crânio, 

sobrevém o óbito. Pela teoria da causalidade adequada, a conduta não poderia ser 

considerada causa do resultado, porque, em circunstâncias normais, não seria 

capaz de produzi-lo. Ao contrário, pela teoria da equivalência dos antecedentes 

causais, a pancada como contitio sine qua non seria considerada causa. 

O exemplo, além de demonstrar em uma situação concreta os resultados 

práticos da aplicação da teoria em apreço, serve também para evidenciar o 

mecanismo interno de seu funcionamento. Para se apurar a causa adequada de 

determinado evento, o julgador deve retroagir no tempo e colocar-se no momento da 

conduta (comissiva ou omissiva) a fim de estabelecer se esta era ou não adequada, 

em abstrato, a produzi-lo. Trata-se, portanto, de um juízo subjetivo e prospectivo da 

potencialidade lesiva do fato. Subjetivo porque ancorado em critério de 

previsibilidade, e prospectivo porque realizado a despeito de o resultado já haver ter 

se produzido.53 

Dito isso, é fácil compreender que os partidários dessa teoria tenham se 

dividido em duas correntes: Von Kries, por exemplo, ao tratar da previsibilidade, 
																																																																																																																																																																													

adequada.” (ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 3 ed. São 
Paulo: Jurídica Universitária, 1965.	 p. 369.) 

51 FACHIN, Luiz Edson. Nexo de causalidade como pilar essencial da responsabilidade civil. In: 
FACHIN, Luiz Edson. Soluções práticas de direito. Pareceres – contratos e responsabilidade civil. 
São Paulo: RT, 2011. v. 1. p. 371. 

52 SILVA, Wilson Melo da. Responsabilidade sem culpa. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1974. p. 119. 
53 Esse método de prognose póstuma ou retrospectiva é conhecido, no direito anglo-saxão, como 

forseeability test. 
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tomava como referência o ponto de vista do autor do fato (prognóstico subjetivo); 

Von Thur, de outro modo, sustentava que essa análise deveria levar em 

consideração a previsibilidade do homem médio, não a do agente (prognóstico 

objetivo).54 Assim, retomando o exemplo da pancada na cabeça desferida contra a 

vítima com má formação óssea, teríamos de concluir que, caso essa condição 

fisiológica fosse ou devesse ser conhecida pelo agressor, haveria nexo causal, 

possibilitando a responsabilização; caso contrário, não.55 

Observe-se que, pela primeira vez, a causalidade jurídica parece revestir-se 

de um caráter normativo mais pronunciado. Quando se considera a aptidão em 

abstrato da conduta para produzir determinado resultado e não sua efetiva influência 

no mundo dos fatos como fator determinante para o estabelecimento da 

causalidade, parece se superar a premissa naturalística que serve de base à teoria 

da conditio sine qua non. 

A adoção de um prognóstico subjetivo implica, muitas vezes, a diminuição 

das hipóteses de reparação da vítima, porque comumente o agressor não terá a 

previsibilidade do “homem médio”. Nada impede, porém, que suceda exatamente o 

oposto. Considere-se, nesse sentido, o tétrico exemplo56 do homem que pede auxílio 

do filho para reparar um poço artesiano, fazendo-o trabalhar no subterrâneo com 

auxílio de uma vela para iluminação cuja combustão vem a produzir gás carbônico 

em excesso o qual não se dissipa no ambiente fechado do poço e mata o jovem 

ajudante por sufocamento. Nesse caso, a dinâmica dos gases na atmosfera é algo 

que talvez escape à previsibilidade do homem médio, mas que, no caso, constituía, 

precisamente, a área de especialidade profissional do pai em questão, pelo que se 

poderia entrever sua responsabilidade pelo evento danoso.  

Valiosa, a propósito, a advertência de Antunes Varela, no sentido de que 

devem ser levadas em consideração não apenas as circunstâncias conhecíveis ao 

tempo da ação pelo homem médio (prognose objetiva) como também, em 

acréscimo, aquelas efetivamente conhecidas pelo agente, embora ignoradas por 

																																																								
54 SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005. p. 68. 
55 A conclusão é apresentada com amparo em exemplo análogo, apresentado por Mário Júlio de 

Almeida Costa (COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das obrigações. 3 ed. Coimbra: Almedina, 
1979. p. 675.) 

56 Trata-se de um caso concreto mencionado pelo Professor Edson Alfredo Smaniotto em suas aulas 
de direito penal durante curso de pós-graduação do Instituto Sui Iuris, em Brasília, no ano de 2006. 
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outras pessoas (prognose subjetiva).57 Sob essa perspectiva talvez fosse possível 

afirmar que, para se aferir a adequação da conduta, a previsibilidade em abstrato do 

homem médio constituiria um patamar mínimo ao qual se acrescentaria a 

previsibilidade do agente, aferível em cada caso concreto. 

A par dessa dicotomia entre prognoses subjetiva e objetiva, também se 

verifica uma cizânia entre partidários de uma formulação positiva e defensores de 

uma formulação negativa para a teoria. Para os adeptos da primeira corrente, um 

fato deve ser considerado causa adequada do dano sempre que constituir uma 

consequência normal ou típica. Se a conduta apenas originou o dano em razão de 

circunstâncias acessórias extraordinárias, que não podiam ser previstas, não haverá 

nexo causal. Para os adeptos da formulação negativa, deve-se trilhar o caminho 

inverso, o observador precisa questionar se o fato é causa inadequada para produzir 

o dano. Dessa forma, a causalidade apenas estará excluída quando a consequência 

for indiferente ao fato, pouco importando que esse fato seja estranho ou 

extraordinário58. Assim, em vez de se caracterizar a adequação, busca-se, nessa 

formulação negativa, identificar a inadequação, isto é, apontar a inaptidão da 

conduta para produção do resultado lesivo. 

A adoção de uma dessas proposições em detrimento da outra pode conduzir 

a resultados diferentes. Muitas vezes, o dano pode não constituir efeito natural ou 

provável do fato em consideração, o que afasta a relação causal nos termos da 

formulação positiva, e, ainda assim, não ser completamente indiferente a esse 

mesmo fato, o que, pela formulação negativa, estabeleceria a causalidade jurídica. 

Fernando Noronha59, ilustrando, cita o exemplo do dono da lotérica que vende a 

duas pessoas o mesmo bilhete (deixado pelo primeiro adquirente no 

estabelecimento, em confiança). Nesse caso, a segunda venda não vai mudar muito 

as ínfimas chances de o primeiro adquirente ficar milionário, mas caso os números 

marcados sejam sorteados e esse cliente não possa sacar o prêmio, a segunda 

alienação, ilícita, por sinal, não terá sido uma condição indiferente à produção do 

dano suportado por ele. Assim, pela formulação positiva, a segunda alienação não 

poderia ser considerada causa do dano, mas, pela formulação negativa, sim. 

																																																								
57 VARELA, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. 10. ed. Coimbra: Almedina, 2000. v. 1. 

p. 892. 
58 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 602. 
59 Ibidem, p. 602. 
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Na doutrina prevalece a formulação negativa que, segundo Fernando 

Noronha60, apresenta diversas vantagens. Em primeiro lugar, ela amplia o âmbito da 

causalidade, conforme se observa no exemplo acima. Sobretudo nos casos de 

causalidade concorrente isso se revela muito útil: se alguém, imagine-se, descura o 

dever de guardar uma arma de ar comprimido, emprestando-a a amigo que utiliza 

essa arma para causar dano a outrem, será possível, ainda assim, afirmar a 

existência de nexo causal entre a conduta negligente e o resultado lesivo. A 

formulação negativa, nesses termos, permitiria estabelecer uma presunção de 

adequação da conduta.  

Ainda considerando os casos de causalidade concorrente, seria possível 

concluir que, uma vez provado que o fato foi condição para a produção do resultado, 

cumpriria ao agente demonstrar a natureza excepcional da concausa incidente a fim 

de se isentar do dever de indenizar. Isso porque as concausas, de ordinário, não são 

excepcionais.  

Assim, se um médico não solicita a biópsia para verificar a natureza do 

tumor que depois se apura ser cancerígeno, ocasionando a morte do paciente, 

presume-se que essa negligência seja causa adequada do resultado final, 

cumprindo ao próprio médico, se for o caso, demonstrar que, já ao tempo da 

consulta, uma eventual intervenção cirúrgica seria inútil ou até mesmo prejudicial 

devido ao adiantado estado de desenvolvimento da doença. No campo da 

responsabilidade médica, a jurisprudência francesa vale-se das expressões “risco 

injustificado” e “estado de perigo” para fundar uma presunção de causalidade nas 

hipóteses em que, por erro de diagnóstico, o paciente é submetido a tratamento 

inadequado. Nesses casos, incumbe ao médico comprovar que o agravamento das 

lesões não foi favorecido pela terapia inadequada ou que ele decorreu de causa 

absolutamente estranha ao erro de diagnóstico. 

Finalmente, a acepção negativa teria a vantagem de permitir mais facilmente 

o estabelecimento da causalidade nas hipóteses de transferência de risco. Imagine-

se a situação em que o credor se apropria ilicitamente do bem do devedor para se 

pagar e, em seguida, vem a perder esse bem em razão de furto. Em princípio não há 

incremento do risco de a coisa ser furtada por terceiro apenas porque o credor 

																																																								
60 As vantagens da formulação negativa a seguir expostas foram colhidas em: NORONHA, op. cit., p. 

604-608. 



 
	

	

40 

passou a possuí-la indevidamente, pois, afinal, ele já a detinha. Nada obstante, o 

devedor, pleiteando perdas e danos, sempre poderá afirmar que essa apropriação 

indevida não constituiu condição estranha ou indiferente ao dano.  

A teoria da causa adequada teve grande repercussão no Brasil61. Inúmeros 

autores subscrevem-na expressamente ou aduzem ter sido ela a teoria positivada 

em nosso ordenamento.62 De acordo com o Enunciado 47/CJF, “o art. 945 do novo 

Código Civil, que não encontra correspondente no Código Civil de 1916, não exclui a 

aplicação da teoria da causalidade adequada.”63 Fernando Noronha acrescenta que 

o art. 403 do CC teria sido infeliz ao utilizar a expressão “efeito direto e imediato”, 

sendo certo que isso, definitivamente, não excluiria a possibilidade de aplicação da 

teoria da causa direta e imediata.64 Também menciona que o art. 335 do CPC, 

embora dispondo sobre a apreciação da prova pelo juiz, consagra a regra do id 

plerumque acciditi, ao determinar que o julgador “aplicará as regras da experiência 

comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece”. 

A teoria da causalidade adequada, sem embargo de seus muitos 

defensores, acabou tornando-se alvo de críticas, tendo em vista a imprecisão das 

avaliações de normalidade e probabilidade que lhe são ínsitas.65 Gisela Sampaio da 

Cruz afirma que “o conceito de causa adequada é algo fluídico e que admite 

distinções várias”.66 De fato, se a teoria da equivalência dos antecedentes causais 

não dá margem à subjetividade do julgador, identificando como causa todas as 

condições do evento, a teoria da causalidade adequada, ao contrário, parece se 

																																																								
61	Em Portugal, ela parece ter sido expressamente adotada, tendo em vista o disposto no art. 563 do 

Código Civil Português que dispõe: “A obrigação de indemnização só existe em relação aos danos 
que o lesado provavelmente não teria sofrido se não fosse a lesão.” (PORTUGAL. Decreto-Lei nº 47 
344, de 25 de Novembro de 1966. Disponível em: 
<http://www.stj.pt/ficheiros/fpstjptlp/portugal_codigocivil.pdf> Acesso em: 18 jul. 2015.) 

62 Nesse sentido, confiram-se: CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de responsabilidade civil. 2 ed. 
São Paulo: Malheiros. 1998. p. 53; DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 12 ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 695; DÍAZ, Júlio Alberto. Responsabilidade coletiva. Belo Horizonte: 
Del Rey, 1998. p. 71, NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. 
p. 609; SANSEVERINO. Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código do consumidor e a 
defesa do fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 243; VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. 
Responsabilidade civil. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 39. 

63 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. I Jornada de Direito Civil. Disponível em: 
<http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/enunciados-aprovados-da-i-iii-iv-e-v-jornada-de-
direito-civil/compilacaoenunciadosaprovados1-3-4jornadadircivilnum.pdf> Acesso em: 03 maio 2015. 

64 NORONHA, op. cit., p. 609. 
65 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2013 

p. 59. 
66 SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005. p. 83. 
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apoiar excessivamente no arbítrio do juiz, permitindo que condições sejam 

identificadas como causa ou destituídas dessa qualidade com fundamento em 

parâmetros muito pouco precisos. 

Também se pode dizer que o critério de previsibilidade (subjetiva ou 

objetiva) que serve de base a essa teoria está muito mais próximo do conceito de 

culpabilidade do que da noção corrente de causalidade.67 Assim, a crítica antes 

apresentada à tentativa de corrigir a amplitude da teoria da conditio sine qua non 

pela interseção da culpabilidade aplica-se, aqui, às inteiras. Muito mais do que 

naquela situação, em que parecia claro o auxílio da culpabilidade apenas como 

forma de limitar a responsabilidade civil e não propriamente a causalidade, nesta 

hipótese, a previsibilidade do resultado por parte do autor da conduta – elemento 

indissociável da culpabilidade – está inserida no próprio conceito de causa. 

Além disso, a causalidade não pode ser aferida apenas em abstrato, como 

propõe a tese em apreço, pois, muitas vezes, poderá haver adequação entre uma 

conduta e um dano sem que seja defensável a existência do nexo causal. Em outras 

palavras, pode acontecer de o comportamento do agente ser adequado, por si e em 

abstrato, para provocar o dano, mas este ter se produzido por outro processo. 

Fernando Noronha, embora sem encampar a crítica que ora se apresenta, dá o 

exemplo do porteiro que deixa destrancada porta do prédio em condomínio 

residencial o qual vem a ser assaltado por ladrões que, sem perceberem esse 

elemento facilitador, arrombam uma janela para forçarem o ingresso. 68 

Naturalmente, nesse caso não seria possível afirmar que houve causalidade.69 

Para corrigir essa última distorção, afirma-se que nada obstante a teoria da 

causalidade adequada trabalhe com um exame em abstrato, ela não desconsidera a 
																																																								
67 Admitindo-se que a culpabilidade seja o juízo de reprovação que se realiza sobre a conduta do 

agente, parece impositivo concluir que a previsibilidade do resultado danoso pelo agente e a 
possibilidade de se exigir um comportamento diverso dessa pessoa se apresentem como critérios 
inerentes para a avaliação da culpabilidade. Bem por isso, a concepção finalista do crime formulada 
por Welzel, assinala que a culpabilidade se compõe de três elementos: imputabilidade, potencial 
conhecimento sobre a ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (GRECO, Rogério. Código 
Penal Comentado. 7 ed. Niterói: Impetus. 2013. p. 395-396.) 

68 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 602 
69  Deparando-se com dificuldade semelhante, Canotilho recorda dos danos decorrentes de 

vacinações obrigatórias: se, em virtude da constituição biofísica particular de um indivíduo, este 
sofrer algum efeito colateral grave após receber a vacina, em que medida o resultado danoso pode 
ser considerado consequência adequada? Segundo ele, “a vacina não é, em abstrato, uma causa 
adequada da morte de um indivíduo que, por hipótese, era alérgico a essa vacina.” (CANOTILHO, 
José Joaquim Gomes. O problema da responsabilidade do Estado por atos ilícitos. Coimbra: 
Almedina, 1974. p. 313-314.)  
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verificação da causalidade natural, em concreto 70 . O próprio Noronha, aliás, 

assevera que, antes de se indagar sobre a adequação da conduta para a produção 

do resultado, cumpre analisar se essa conduta pode ser considerada contitio sine 

qua non.71 Edson Fachin resume a teoria em questão, afirmando que, segundo seus 

defensores, não basta que “a causa/conduta seja antecedente do dano, mas, sim, 

que esta esteja adequada à produção do mesmo”72. Também ele encarece, como se 

vê, a importância da relação causal in concreto. 

Nesses termos, a racionalidade subjacente à tese em destaque não constitui 

proposta inteiramente nova, mas apenas um refinamento da teoria unificadora, 

podendo ser enunciada da seguinte forma: para que determinada condição seja 

considerada causa, não basta que tenha sido, no caso concreto, sine qua non; é 

imprescindível ainda que, em abstrato, seja adequada à produção do resultado. 

Aproximam-se demasiadamente, assim, a teoria da causalidade adequada e 

a da equivalência dos antecedentes causais73 pela importância que atribuem ao 

critério naturalístico.74 

e) Teoria do dano direto e imediato 

Em meio às críticas apontadas com relação ao caráter incerto das teorias 

examinadas, alcançou papel de destaque a chamada teoria da causalidade direta ou 

imediata que, em sua formulação mais simples, considera como causa jurídica 

apenas o evento que se vincula diretamente ao dano, sem a interferência de outras 

condições sucessivas ou antecedentes a ele associadas apenas indiretamente. 

Essa teoria, também conhecida como a da interrupção do nexo causal, limita 

os comportamentos humanos passíveis de responsabilização àqueles direta e 

																																																								
70 PESSOA JORGE, Fernando de Sandy Lopes. Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade 

civil. Coimbra: Almedina, 1999. p. 395-396. 
71 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 610. 
72 FACHIN, Luiz Edson. Nexo de causalidade como pilar essencial da responsabilidade civil. In: 

FACHIN, Luiz Edson. Soluções práticas de direito. Pareceres – contratos e responsabilidade civil. 
São Paulo: RT, 2011. v. 1. p. 371. 

73 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
p. 59. 

74 Caio Mário da Silva Pereira apresenta crítica à teoria da causalidade adequada que bem evidencia 
o tradicional apego ao mencionado critério naturalístico na identificação da causa: “É certo que, 
depois de ter surgido, bafejada por uma aura de prestígio, a doutrina da ‘causalidade adequada’ 
sofreu vigorosa crítica (Hebraud, Esmein, Houin), entrando em desprestígio. Argumenta-se que o 
caráter ‘adequado’ da causalidade depende do grau de probabilidade do dano. Mas probabilidade 
não é certeza.” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 10 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012. p. 111.) 
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imediatamente ligados ao prejuízo, evitando, assim, os inconvenientes flagrantes 

que a teoria da equivalência dos antecedentes causais muitas vezes pode ensejar. 

Além disso, oferece um critério aparentemente mais objetivo para a identificação da 

condição causal, pois abandona conceitos abertos como os de “eficiência”, 

“preponderância” e “normalidade social”. 

Foi positivada em muitos ordenamentos jurídicos 75  e, segundo opinião 

majoritária 76 , também nos artigos 1.060 do CC/1916 e 403 do CC/2002, que 

dispõem: “Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só 

incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, 

sem prejuízo do disposto na lei processual”.77 

Wilson Melo da Silva sustenta78 que o Direito Romano conteria delineamento 

incipiente dessa teoria. Menciona que em certa passagem do Digesto destacada por 

Paulo estaria consignado que um vendedor de trigo, embora descumprindo a 

obrigação assumida de entregar os cereais adquiridos a determinado proprietário de 

escravos, não poderia ser responsabilizado caso eles viessem a morrer de fome, 

porque cumpriria ao proprietário/adquirente tomar as medidas necessárias para 

evitar o resultado morte. 

																																																								
75 De acordo com Pablo Malheiros da Cunha Frota, a teoria do dano direto e imediato teria sido 

adotada nos arts. 1.151 do Código Civil francês, 1.107 do Código Civil espanhol, 520 e 521 do 
Código Civil argentino e 1.223 do Código Civil italiano (FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. 
Responsabilidade por danos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 90). 

76 Nesse sentido: FROTA, op. cit., p. 90; GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 2 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007. v. 4. p. 332.; ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas 
consequências. 3 ed. São Paulo: Jurídica Universitária. 1965. p. 372; GOMES, Orlando. 
Obrigações. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 275; SCHREIBER, Anderson. Novos 
paradigmas da responsabilidade civil. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 60; TEPEDINO, Gustavo. 
Notas sobre o nexo de causalidade. Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de Janeiro, v. 6, p. 3-19, 
abr./jun. 2001. p. 14. SILVA, Wilson Melo da. Responsabilidade sem culpa. 2 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1974. p. 131-133. 

77 Muito embora o dispositivo legal em comento, pela sua redação e pela sua localização (está 
inserido em título que trata do inadimplemento das obrigações) pareça referir-se apenas à 
responsabilidade contratual, aplica-se também às hipóteses de responsabilidade extracontratual. 
Nesse sentido: SCHREIBER, op. cit., p. 61; TEPEDINO, op. cit., p. 4; e BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Recurso Extraordinário. RE 130.764. 1ª Turma. Relator: Ministro Moreira Alves. Brasília, 12 
de maio de 1992. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+
E+130764%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+130764%2EACMS%2E%29&b
ase=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/cuha3gj> Acesso em: 1 jan. 2016. 

78 SILVA, Wilson Melo da. Responsabilidade sem culpa. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1974. p. 129. 
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De acordo com Agostinho Alvim79, a teoria em análise foi criada por Charles 

Dumoulim tendo sido divulgada, no século XVIII, por Robert Joseph Pothier mercê 

de quem a expressão “direto e imediato”, teria sido incorporada ao já bicentenário 

Código Civil Francês. Fernando Noronha destaca 80  que esse autor formulou 

exemplo célebre do negociante que vende uma vaca, sabendo que ela sofria de 

doença contagiosa em função da qual vem a morrer, mas contaminando, antes, todo 

o rebanho do adquirente, o qual, sem animais para arar sua terra, deixa de semear 

naquela estação, fica impossibilitado de pagar suas dívidas e, ao final, perde a 

propriedade para credores. Pothier pretendia demonstrar com esse exemplo que o 

negociante não poderia ser obrigado a pagar todos os prejuízos sofridos pelo 

adquirente, mas apenas aqueles que fossem consequência direta e necessária81 de 

sua conduta. 

Várias escolas se apresentam, tentando explicar o que seja “direto e 

imediato”. Todas elas defendem que o nexo causal pode ser interrompido pela 

conduta ilícita do credor ou de terceiro, isentando de responsabilidade o autor da 

primeira conduta. Divergem, no entanto, quanto à existência de responsabilidade em 

caso de interrupção do nexo causal por fatores naturais. 

A primeira escola, capitaneada por Tomaso Mosca, denominada Teoria da 

Causalidade Jurídica, assenta-se na premissa de que se deve distinguir entre causa 

no mundo físico e causa no mundo jurídico. Sustenta que apenas os atos ilícitos 

podem ser causa de dano para fins de responsabilidade civil e, havendo vários atos 

ilícitos, apenas o último será causa direta e imediata, enquanto os demais terão sido 

causa indireta ou mediata. Em outros termos, as causas naturais que não podem ser 

consideradas atos jurídicos e muito menos atos ilícitos nunca poderiam, assim como 

os atos lícitos, constituir causa de dano. A maior crítica a essa teoria é que ela 

desqualifica as hipóteses de caso fortuito e força maior como circunstâncias 

interruptivas do nexo causal.82 

A segunda escola, de Coviello, propõe que se abstraia mentalmente a 

conduta do devedor autor do ato ilícito original. Caso o dano venha a se produzir, 
																																																								
79 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 3 ed. São Paulo: Jurídica 

Universitária, 1965. p. 331. 
80 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 593-594. 
81 No original em francês: suíte immédiate et directe. 
82 SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005. p. 98. 
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ainda assim, aquela conduta será a causa direta e imediata do dano, caso contrário, 

não. Recebeu críticas, porque, na prática, não seria fácil proceder ao exame 

proposto sem medir a força do evento interveniente para saber se ele, por si só, 

seria ou não capaz de produzir o resultado, o que dificultaria sua aplicação.83  

A escola que mais teve êxito em explicar o sentido das expressões “direto e 

imediato”, que dão nome à teoria em questão, foi criada por Dumoulim e Pothier e 

contou com a adesão de Colin et Capitant e Huc, entre outros 84 . Propugna, 

basicamente, que o dever de reparar somente surge quando o evento danoso é 

efeito necessário de determinada causa. Mesmo que várias condições concorram 

para sua produção, apenas aquela que se liga ao resultado por uma relação de  

necessariedade pode ser considerada causa.85 A causa direta e imediata, assim, 

nem sempre será a mais próxima do evento, mas aquela que necessariamente o 

ensejou. Não importa, em suma, a distância entre o ato ilícito e o resultado danoso, 

mas a sua aptidão para romper a cadeia de eventos iniciada anteriormente. 

Nessa medida, a distinção entre danos diretos e indiretos, poderia até 

mesmo conduzir a conclusões inadequadas. Se, afinal, o que importa, é a relação de 

necessariedade entre o antecedente e o consequente, não há porque vedar a 

indenização dos danos indiretos, desde que eles sejam também consequência 

necessária do ato ilícito. Agostinho Alvim já assinalava, a propósito, que o dano 

indireto é igualmente passível de indenização, contanto que seja consequência 

necessária de um ato ilício ou de uma atividade objetivamente considerada.86 Henri 

De Page, a seu turno, chegou mesmo a sugerir que fosse suprimida a expressão 

“dano indireto” do Código Civil belga, dado o equívoco que ela pode propiciar.87  

De acordo com a escola da causalidade necessária, como se percebe, o 

nexo causal pode ser rompido não apenas por ato ilícito exclusivo do credor ou de 

terceiro, mas também por fatos naturais, assim considerados o caso fortuito e a força 

																																																								
83 Ibidem, p. 99. 
84 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 91-92. 
85 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 3 ed. São Paulo: Jurídica 

Universitária. 1965. p. 343-344. 
86 ALVIM, op. cit., p. 339. 
87 DE PAGE, 1934. p. 818 Apud SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na 

responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 106. 
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maior. Na primeira hipótese, a responsabilidade pelos danos tocará ao próprio 

credor ou ao terceiro; na segunda situação, ninguém poderá ser responsabilizado88. 

A teoria do dano direto e imediato também sofreu críticas. Em sua acepção 

mais radical, mostra-se excessivamente restritiva, excluindo a ressarcibilidade de 

todo e qualquer dano indireto. Fernando Noronha adverte, com razão, que as 

expressões “direto” e “imediato” constantes do art. 403 do CC/2002 não podem ser 

interpretadas literalmente, sob pena de restringir a responsabilidade civil do ofensor 

à indenização pelos danos emergentes, inviabilizando a indenização por lucros 

cessantes.89 

Mesmo a subteoria da necessariedade, que inegavelmente possui a virtude 

de superar a interpretação literal do que seja dano direto e imediato, ainda seria, 

segundo Fernando Noronha, excessivamente restritiva, pois “dificilmente 

encontraremos uma condição à qual o dano possa com exclusividade ser 

atribuído”.90 

Essa subteoria, por outro lado, abre flanco à mesma subjetividade que serviu 

de fundamento para a rejeição das teorias da causa eficiente e da causa adequada. 

Com efeito, mostra-se muito mais factível alcançar consenso com relação ao 

antecedente que se liga, direta e imediatamente ao dano, do que obter acordo 

quanto ao antecedente que seja necessário para a produção de determinado 

resultado nas circunstâncias de cada caso concreto.91 

A subteoria em questão também não se mostra satisfatória nas hipóteses de 

causalidade concorrente (e não complementar). Suponha-se que A e B, um sem 

saber da conduta do outro, ministrem veneno em quantidade suficiente para 

provocar a morte de C. Nesse caso, como determinar qual foi a causa necessária do 

evento morte se ambas as condutas, em princípio, têm a mesma potencialidade. 

Pela fórmula proposta, se um antecedente é condição necessária e suficiente para 

produzir o dano, não pode haver outro da mesma natureza, pois a causa necessária 

é aquela que explica o resultado com exclusividade. Para Agostinho Alvim, a causa 

																																																								
88 SAMPAIO DA CRUZ, op. cit., p. 105. 
89 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1 p., 594-595. 
90 Ibidem, p., 598. 
91 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

p. 62. 
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necessária é aquela que opera por si, dispensado o concurso de outras condições.92 

Isso significa que, no exemplo proposto, apenas um dos agentes poderia ser 

responsabilizado pelo homicídio.93 Tal conclusão se revela sobremodo inaceitável 

porque não haverá critério razoável para eleger qual deles será responsabilizado. 

 

f) Teoria do escopo da norma jurídica violada 

Sua origem está associada aos trabalhos desenvolvidos em 1936 pelo 

professor austríaco Ernst Rabel 94 , sendo conhecida na Alemanha como 

Schutzzweck e, no direito inglês, como breach of statutory duty95. Funda-se no 

pressuposto de que não é possível tomar-se um único critério, válido em todas as 

situações, para aferir o nexo causal. Ressalta ser preciso observar, em cada caso 

concreto, quais os interesses tutelados pela norma jurídica afetada para, em função 

desses interesses, determinar se houve causalidade ou não.96 

Também é chamada de teoria da relatividade aquiliana97, o que não significa 

que ela seja aplicável com exclusividade às hipóteses de responsabilidade 

contratual fundada em culpa. Significa, apenas, que o nexo causal deve ser 

examinado dentro do escopo protetivo da norma, da mesma forma como, na 

responsabilidade contratual, os direitos e obrigações das partes devem ser 

entrevistos a partir da finalidade colimada no negócio jurídico. Assim, a causalidade 

deve ser definida a partir dos interesses tutelados pelo contrato, nas hipóteses de 

responsabilidade contratual, ou pela norma legal, nas hipóteses de responsabilidade 

extracontratual.98 

																																																								
92 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 3 ed. São Paulo: Jurídica 

Universitária. 1965. p. 351. 
93 SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005. p. 109-110. 
94  NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 614. Os 

postulados da teoria do escopo da norma jurídica violada estariam esboçados em: RABEL, Ernst. 
Das Recht des Warenkaufs. Eine rechtsvergleichende Darstellung. Tübingen/Berlin: s. n., 1936. v. 1. 
p. 495.  

95 HART; HONORÉ, 1962, p. 275 Apud FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por 
danos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 96. 

96 SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005. p. 86. 

97 NORONHA., op. cit., p. 614. 
98 VARELA, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. 10. ed. Coimbra: Almedina, 2000. v. 1. 

p. 901. 
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Gisela Sampaio da Cruz, com apoio em Menezes Cordeiro, destaca que 

essa doutrina, após sua formulação inicial, não tardou a ganhar o apoio de muitos 

doutrinadores99. Para ilustrar seu mecanismo interno de funcionamento, costuma-se 

recorrer ao exemplo da pessoa que estaciona indevidamente, em vaga reservada a 

pessoas deficientes, veículo que vem a ser abalroado por outrem. Nesse caso, 

segundo o postulado da teoria em questão, nenhuma responsabilidade pode ser 

atribuída ao motorista/proprietário que parou em lugar proibido, porque o objetivo da 

norma violada não era o de garantir a segurança no trânsito, mas sim proporcionar 

comodidade aos deficientes físicos. 

Fernando Noronha recorre ao seguinte exemplo: um pedestre é atropelado 

sem que o condutor do veículo preste socorro, ficando, assim, abandonado e 

inconsciente na estrada onde é furtado por um passante. Pela teoria do escopo da 

norma, o motorista responderia, na esfera cível, não apenas pelos danos 

decorrentes do acidente, mas também por aqueles decorrentes do furto. Isso porque 

a norma violada, que impõe a prestação de socorro, visava a resguardar não apenas 

a saúde, mas também a segurança da vítima. Ainda com fundamento na mesma 

teoria, se o acidente ocorreu por fato exclusivo da vítima, o motorista, que tinha 

obrigação de prestar socorro será responsável pelos danos decorrentes do furto e 

também e pelo eventual agravamento das lesões. Se, no entanto, o motorista é 

terceiro que passa quando o acidente já ocorreu, apenas poderá ser 

responsabilizado pela omissão de socorro em caso de agravamento das lesões, não 

pelo furto posterior. Isso porque, muito embora o furto ainda seja consequência 

adequada da situação de abandono perpetrada tanto pelo causador do acidente 

como por quem negou socorro, a obrigação legal de prestar socorro tem por 

finalidade apenas preservar a vida e a saúde da vítima, não os seus bens.100 

A primeira aplicação da teoria na Alemanha aconteceu eu 1951, com o 

naufrágio do barco Edelweiss, que transportava trigo e ficou preso em uma eclusa 

por negligência dos funcionários do porto em liberar a água da forma como 

estabelecia a regulamentação portuária de regência. A causalidade, nesse caso, foi 

																																																								
99 Gisela Sampaio da Cruz cita, nesse sentido, Henrich Lange, Joseph Gerog Wolf, Thomas Raiser, 

Larenz, Esser/Schmidt, entre outros autores (SAMPAIO DA CRUZ., op. cit., p. 88-89). 
100 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 616-617. 
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aferida a partir da confrontação entre a normativa violada e a situação fática que se 

verificou.101 

No direito anglo-saxão destaca-se o caso Gorris v. Scott, em que uma 

embarcação naufragou em decorrência das péssimas condições meteorológicas, 

matando animal que era transportado no compartimento de carga. O proprietário do 

animal ajuizou ação indenizatória contra a transportadora com base na normativa 

que a obrigava a transportar animais com as portas fechadas, tendo sido indeferido 

o pedido sob o argumento de que esse regulamento tencionava evitar o contágio de 

um animal com outro, e não os proteger de condições climáticas adversas.102 

Pablo Malheiros da Cunha Frota cita acórdão do Superior Tribunal de Justiça 

que afastou a responsabilidade da exploradora de serviço de estacionamento de 

veículos pelos danos decorrentes de assalto a mão armada praticado contra cliente, 

sob o fundamento de que o contrato firmado abrangia exclusivamente o depósito do 

automóvel, não dos objetos que a vítima trazia consigo quando foi abordada pelo 

criminoso.103 

Nos países de tradição romano-germânica, como o Brasil, a regra geral, 

estabelecida nos artigos 927 e 944 do CC, é que todos os danos (patrimoniais ou 

pessoais) e todas as pessoas afetadas devem ser ressarcidos, mas essa regra de 

reparação integral não é absoluta. Por vezes, a própria finalidade social dos direitos 

em apreço recomenda certas limitações à obrigação de indenizar. Exemplo típico é o 

descabimento de reparação por danos morais em caso de descumprimento 

contratual que constitua aborrecimento ou contratempo comum do dia-a-dia, 

conforme reiteradamente assinalam julgados de todas as instâncias. Da mesma 

forma, a morte de alguém somente pode ensejar danos morais para os seus 

familiares mais próximos, devendo ser indeferidas, em princípio, as pretensões 

reparatórias formuladas por outras pessoas.  

																																																								
101 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 95. 
102 HART; HONORÉ, 1962. p. 275. Apud. FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por 

danos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 96. 
103 O autor refere-se ao acórdão proferido no julgamento do REsp 1.232.795 (BRASIL, Superior 

Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp 1.232.795. 3a Turma. Relatora: Ministra Nancy 
Andrighi. Brasília, 02 de abril de 2013. DJe de 10/04/2013. Disponível em 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=1232795&&b=ACOR&p=true&t=JURIDIC
O&l=10&i=5> acesso em 2/1/2016). 
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Segundo Fernando Noronha, ter-se-ia, nesses casos, exemplos de situações 

em que o escopo da norma é considerado para a finalidade de limitar a 

responsabilidade civil104. Algumas normas visariam a tutelar determinados danos e 

não outros ou então proteger determinadas pessoas, mas não outras. É para esses 

casos que a teoria do escopo da norma é útil. Apenas ela pode explicar, afinal, 

porque determinados danos não são ressarcíveis, embora constituam consequência 

adequada ou direta de determinado fato, e porque motivo algumas pessoas não têm 

direito à reparação pelos danos que sofreram. 

Como se percebe, a teoria do escopo protetivo da norma não apresenta uma 

formulação geral da causalidade como as suas concorrentes. Ela não busca indicar 

quais dentre os muitos antecedentes históricos de um determinado evento constitui 

ou constituem a causa ou as causas de determinado resultado em sentido 

ontológico. Pretende apenas limitar as hipóteses de responsabilidade civil pela 

inserção de um critério prático: o fim protetivo e o espectro da tutela da normativa 

afetada. Nesses termos, ela não rejeita a afirmativa de que todos os antecedentes 

sejam causa do fato, rejeita apenas a conclusão de que, com base em qualquer 

deles, se possa estabelecer um dever de indenizar. 

Antunes Varela parece compartilhar da mesma impressão ao assinalar que a 

determinação dos interesses concretamente visados pela norma, muito embora não 

deva ser desconsiderada para efeito de estabelecimento de responsabilidade civil, 

não deve servir, tampouco, para misturar os conceitos de causalidade e de dano 

indenizável. Em suas palavras, “o que parece manifesto desacerto é a pretensão de 

substituir o nexo de causalidade adequada pela simples identificação dos interesses 

tutelados pela norma ou pelo contrato para traçar com rigor o círculo dos danos 

indenizáveis”.105 

Nessa medida, muitas das restrições impostas ao dever de indenizar 

tributadas à teoria em questão decorrem, na realidade, de uma adequada 

compreensão do conceito de dano indenizável, e não, propriamente, de um novo 

conceito de nexo causal. Quando se argumenta, por exemplo, que os chamados 

meros aborrecimentos do dia a dia ou os danos morais sofridos por amigos próximos 

																																																								
104 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 615-618. 
105 VARELA, 2000. p. 902. Apud SAMPAIO DA CRUZ, Gisela Sampaio. O problema do nexo causal 

na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 90. 
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de uma vítima fatal são insuscetíveis de reparação pecuniária tem-se, em vista, mais 

o conceito de dano injusto do que, propriamente, o de nexo causal. 

No caso do automóvel estacionado em local proibido e também no do animal 

transportado fora do compartimento adequado, a relação de causalidade se 

apresenta de forma mais efetiva, porque tais circunstâncias podem ser consideradas 

condições antecedentes na cadeia de eventos que conduziu ao resultado final. Nada 

obstante, a exclusão da responsabilidade pode ser obtida, nesses casos, pela 

aplicação de outras teorias individualizadoras, sem necessidade de se recorrer à 

teoria do escopo da norma protegido. Dificilmente se poderia conceber, por exemplo, 

que alguém considere causa direta e imediata do abalroamento do automóvel o fato 

de ele estar parado em vaga reservada a deficiente físico. Igualmente, não parece 

causa adequada do afogamento do animal o fato de ele não ser transportado a 

portas fechadas se toda a embarcação veio a pique. 

 

1.4 O critério naturalístico que inspira as teorias tradicionais e o ônus da prova 

correspondente 

A teoria da equivalência dos antecedentes causais, conforme se destacou, 

está fortemente presa à concepção natural de causalidade, concepção esta 

perfeitamente sintonizada com a tradição filosófica e científica sedimentada ao longo 

da modernidade, a qual erige os critérios de previsibilidade e inexorabilidade como 

determinantes para a conceituação de causa.  

Esse sentido naturalístico constitui a um só tempo a maior virtude e também 

o maior defeito da teoria dos equivalentes causais. Virtude porque alinha o conceito 

de causalidade ao fundamento ético que serve de lastro ao estabelecimento da 

responsabilidade civil. Quando se imputa à pessoa identificada como causadora do 

dano o dever de repará-lo, realiza-se, da maneira mais direta, ou pelo menos mais 

tradicional, o pressuposto de justiça que legitima e orienta a responsabilidade civil. 

Mas, referido critério naturalístico também constitui uma fraqueza. Em 

primeiro lugar, porque permite, por vezes, rotular como causa todos os antecedentes 

de determinado fato, abrindo espaço para uma regressão infinita e distanciando-se 

do mencionado ideal de justiça. Em segundo lugar, porque, paradoxalmente, impede 

o estabelecimento do dever de indenizar em situações nas quais sua imposição 
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seria  justa e adequada, como, por exemplo, nas hipóteses de omissão 

juridicamente relevante, de causalidade dupla e de atos praticados por membro 

indeterminado de grupo. 

As teorias ditas individualizadoras, muito embora se contraponham à teoria 

generalizadora, compartilham do mesmo axioma naturalístico que a anima. A lógica 

de funcionamento comum a todas elas não permite superar, de forma consistente, a 

necessidade de um vínculo fático entre o dano e a circunstância que se indica como 

causa. Partem da convicção de que nem todas as condições antecedentes podem 

ser consideradas causa, ocupando-se, assim, em estabelecer um critério com base 

no qual se possa eleger, dentre essas várias condições, aquela/aquelas que 

deve/devem ascender ao status de causa. Sucede que a concepção natural, 

sintetizada pela ideia de ação e reação, de causa e resultado, incide precisamente 

na identificação das condições sine qua non de um evento. Em outras palavras, as 

teorias individualizadoras, porque voltadas à eleição de uma dentre as muitas 

condições existentes, não estão completamente livres da racionalidade que serve de 

base à teoria que buscam confrontar. 

Destarte, se o critério naturalístico é precisamente o que distingue as 

condições de um evento dos outros fatos que lhe são antecedentes, parece razoável 

consentir que, quando eleita uma dentre essas condições como a causa do evento, 

ela estará ligada a esse evento por um vínculo naturalístico. Se toda causa é, antes, 

uma condição e se o critério naturalístico incide na própria identificação das 

condições, também nas teorias individualizadoras a especificação da causa se dá 

após a chancela do referido critério naturalístico.106 

Algumas teses desse tipo, como a da causa próxima, que realiza um corte 

temporal nos antecedentes causais a fim de selecionar, dentre eles, a causa do 

dano107 estão, aparentemente, mais comprometidas com a pressuposição de uma 

																																																								
106 Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho ao situarem o nexo causal como elemento 

da responsabilidade civil, afirmam que “não se trata de um conceito jurídico; decorre de leis 
naturais” (DIREITO, Carlos Alberto Menezes; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao Novo 
Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. XIII. p. 77). 

107 Pablo Malheiros da Cunha Frota recorda que a teoria da proximate cause, da forma como utilizada 
pelos tribunais, põe em destaque o liame lógico entre fato danoso e dano e não propriamente a 
proximidade temporal. Dessa forma, seus resultados se assemelham àquele obtidos pela teoria da 
causalidade adequada ou do dano direto e imediato. (FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. 
Responsabilidade por danos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 107.) 
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relação fática entre ação e resultado. Outras, porém, aproximam-se de forma mais 

nítida de uma causalidade estritamente normativa. 

A teoria do escopo da norma jurídica violada, por exemplo, conquanto não 

ofereça uma verdadeira tese da causalidade e funcione muito mais como um critério 

de limitação das hipóteses de responsabilidade civil, revela a percepção crescente 

de que o nexo causal possui uma dimensão normativa e não apenas natural. Da 

mesma maneira, a teoria da causalidade adequada, ao sustentar que causa é 

aquela condição qualificada pelo julgador a partir de um prognóstico póstumo e 

abstrato, dá roupagem claramente normativa ao nexo causal. Apesar de essa 

formulação positiva ter sido rejeitada por desmerecer a causalidade natural – Caio 

Mário, a propósito, assinalava que causa provável não é causa certa108 –, impossível 

ignorar sua influência na flexibilização do conceito tradicional de causalidade. 

Essa percepção, mesmo crescente, não é capaz de sobrepujar a herança 

naturalística da teoria da equivalência dos antecedentes causais. A articulação de 

um critério normativo para a eleição do antecedente que será alçado à categoria de 

causa, como assinalado, apenas se apresenta após a identificação da própria 

condição, isto é, após definido, segundo um critério naturalístico, que sem o 

concurso daquele evento não se teria produzido o resultado danoso. 

De acordo com a maioria das mencionadas teorias individualizadoras, incide, 

em primeiro lugar, um juízo de valor na identificação do antecedente causal e, em 

segundo lugar, o ônus de provar que esse antecedente se vincula necessariamente 

ao dano como uma premissa natural. Muito embora propugnem que o Direito deve 

valorar os fatos antecedentes de um determinado evento para, dessa forma, 

identificar qual deles pode ser considerado causa desse evento, não conseguem 

superar por completo o axioma naturalístico que, na prática, informa o tratamento do 

nexo causal.  

Tereza Anconda Lopez propugna, justamente pela necessidade de que o 

exame da causalidade seja feito em etapas, averiguando-se, primeiro, se a condição 

																																																								
108 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 

111. 
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destacada está relacionada ao dano por um vínculo naturalístico e, depois, se ela 

pode ser considerada juridicamente apta a ensejar a responsabilidade civil.109 

Essa acepção natural, importa ressaltar, constitui barreira muitas vezes 

instransponível ao estabelecimento da responsabilidade civil. A ideia de que a causa 

de um dano constitui uma realidade fática faz supor que ela é passível de 

comprovação empírica e isso cria para a vítima o ônus de provar a existência dessa 

relação natural para que sobrevenha uma sentença condenatória em seu proveito. 

Por isso é que o nexo causal ou, mais precisamente, a prova do nexo causal 

constitui o principal obstáculo à reparação das vítimas nas hipóteses de causalidade 

múltipla e incerta. 

O critério naturalístico que está na base da concepção tradicional de causa, 

identificando-a com uma realidade fática parece reclamar atualização urgente a fim 

de permitir o estabelecimento do dever de indenizar em novos contextos, nos quais, 

malgrado impossível ou improvável a prova desse vínculo fático, transpareça um 

vínculo ético-jurídico suficiente para autorizar a imposição do dever de reparar. 

Cumpre, em outras palavras, admitir que a responsabilidade civil poderá se assentar 

em um nexo causal normativo e não necessariamente natural. 

  

																																																								
109 De acordo com a autora, o nexo causal compreenderia, nesses termos, tanto uma causalidade 

fática quanto uma causalidade jurídica, as quais deveriam ser examinadas em momentos 
subsequentes para a apuração do an e do quantum debeatur, respectivamente. “Na verdade, 
temos que considerar dois momentos na averiguação do nexo causal. O primeiro diz respeito ao 
fato, ato ou omissão que venha a ser a causa do dano (dano evento), ou seja, o liame que aí 
existe entre a conduta lícita ou ilícita e o dano. É o nexo causal físico, material, natural ou de fato, 
muito próximo das ciências naturais. Porém, num segundo momento, devemos averiguar quais as 
consequências prejudiciais (econômicas ou pessoais), à vítima do dano que podem dar lugar ao 
pedido de indenização (dano prejuízo). Nessa etapa devermos precisar a causalidade jurídica, que 
é o elemento hábil a elucidar quais atores e quais fatos serão considerados pelo Direito, e, a partir 
daí, dar os limites dos danos ressarcíveis. Em outras palavras, a averiguação da causalidade de 
fato, ou seja a sequência de condutas que levaram ao dano injusto, é que nos vai dar o an 
debeatur e sem o qual não seria possível chegar ao quantum debeaturı, que é tarefa primordial no 
estabelecimento do nexo causal jurídico.” (LOPEZ, Tereza Ancona. Nexo causal e produtos 
potencialmente nocivos: a experiência brasileira do tabaco. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 23.) 
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2 O nexo causal como realidade Normativa 

 

O nexo causal constitui, antes de tudo, uma relação valorada como 

suficiente pelo Direito para que se dê a imputação do dever de indenizar, 

expressando, assim, uma realidade eminentemente normativa, e não fática. 

As teorias individualizadoras, mesmo sem superar por completo o critério 

naturalístico que preside a identificação do antecedente causal, deram o passo 

definitivo na direção da causalidade normativa ao ressaltarem a imprescindibilidade 

de uma valoração subjetiva nesse processo investigativo. 

Paralelamente, o conceito de causa vem sofrendo reformulações nas 

ciências naturais e humanas, com abandono progressivo da noção de previsibilidade 

e inexorabilidade, características da causalidade natural, e incorporação paulatina 

de uma dimensão eminentemente subjetiva. Esse fenômeno, como se intui, 

enfraquece a mencionada dimensão naturalística na mesma medida em que, no 

campo do Direito, reforça a dimensão normativa da causalidade. 

O sistema jurídico, inclusive, dá exemplos concretos de que o nexo causal 

pode apresentar feições variadas a depender de cada situação. Se algumas vezes o 

senso de justiça exige que a responsabilidade civil esteja assentada em um vínculo 

fático que associe direta e imediatamente a conduta do responsável ao dano, outras 

vezes admite que esse vínculo se manifeste de forma apenas remota ou mediata. 

Há casos, ainda, em que referido vínculo se expressa por uma relação de mera 

probabilidade. Essas circunstâncias reforçam, em definitivo, a conclusão de que o 

nexo causal é uma realidade normativa. 

A admissão de uma causalidade estritamente normativa abre espaço para 

uma completa reorientação da atividade probatória a ser desenvolvida no processo. 

Fica interditada, nesses termos, a possibilidade de se afastar o dever de indenizar 

sob o simples argumento de que a conduta e o dano não se colocam em uma 

relação de causa e efeito tal como descrita pelas ciências naturais. Além disso, 

torna-se suficiente a prova de que estão presentes os elementos reputados pelo 

Direito como suficientes para o estabelecimento da responsabilidade civil, 

desaparecendo ou mitigando-se o ônus processual muitas vezes anacrônico e 



 
	

	

56 

invencível de comprovar uma relação causal naturalística entre a conduta do 

responsável e o dano sofrido. 

Não se trata, perceba-se, de simplesmente flexibilizar a prova do nexo 

causal, mas de melhor compreender o que deve realmente ser provado para que se 

tenha por evidenciada a causalidade jurídica. 

 

2.1 O conceito de causa a partir de uma perspectiva ético-filosófica: da 

previsibilidade à probabilidade 

O debate sobre o que venha a ser a causa de determinado evento é 

bastante antigo e, tanto na filosofia quanto nas ciências naturais, remete à busca 

pela origem de todas as coisas, à causa prima que deu origem ao universo e que 

não se apoia em nenhum fato antecedente.110 Essas questões, em seu mérito, não 

interessam ao propósito da presente pesquisa. Aqui, importa apenas um aspecto 

muito peculiar que permeia a evolução do conhecimento: a percepção de que o 

conceito de causa alterou-se ao longo do tempo com o abandono, ainda que parcial, 

dos primados da inexorabilidade e da previsibilidade para incorporação da ideia de 

probabilidade. 

Colhe-se nos dicionários de filosofia que Aristóteles foi o primeiro a 

emprestar cunho de cientificidade ao estudo da causalidade. As causas dos eventos, 

segundo ele, podem ser tomadas em pelo menos quatro sentidos111. De início, 

poder-se-ia falar que tudo o que existe foi produzido por algo ou alguém, 

constituindo essa a causa eficiente (efficiens); com determinado objetivo, ao qual ele 

chama de causa final (finalis); a partir de algo preexistente, a causa material 

(materialis). Finalmente, haveria a causa compreendida como a razão de ser de 

determinada coisa ou evento, chamada de causa formal (formalis). Exemplificando, 

teríamos a madeira como sendo a causa material da porta, o contrato como a causa 

eficiente da mudança patrimonial do contratante, o conviver em sociedade como a 

																																																								
110 COSTA JÚNIOR, Paulo José. Nexo Causal. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 67. 
111 ARISTÓTELES. Metafísica. COCCO, Vinzenzo (trad.). São Paulo: Abril Cultural, 1984. p. 16. 
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causa formal do ser humano e a progressão profissional como a causa final para a 

dedicação ao trabalho112.  

Tomás de Aquino discerniu as causas entre diretas e indiretas: as primeiras 

seriam aquelas capazes de produzir um efeito e, as segundas, aquelas que 

permitem a realização desse efeito.113 René Descartes, perseguindo a verdade a 

partir do método racional, afirmou que a causa seria sinônimo de razão. De acordo 

com o método cartesiano, existiria, entre causa e efeito, uma relação de constância 

e univocidade (que caracteriza a infalibilidade) capaz de garantir que a mesma 

causa siga, inexoravelmente, sempre o mesmo resultado.114  

David Hume, tomando partido nessa discussão, introduziu um viés empírico 

ao conceito de causa. Para ele, o conhecimento humano poderia ser classificado em 

impressões e ideias. As impressões seriam formadas a partir dos sentidos de 

maneira interna, como, por exemplo, a percepção de uma emoção; ou de maneira 

externa, como a visão de uma paisagem. As ideias seriam representações da 

memória ou da imaginação. Graças a estas últimas é que, segundo ele, seríamos 

capazes de projetar situações nunca vividas a partir de impressões pretéritas. Nesse 

sentido, a experiência não validaria previsões certeiras quanto ao efeito futuro de 

determinado fato antecedente, permitindo apenas traçar uma tendência de resultado 

esperado. Não haveria, portanto, uma conexão necessária entre causa e efeito a ser 

desvendada abstratamente pela razão e só por ela. Qualquer concatenação de 

verdades deveria ser posta à prova diante das situações concretas, motivo pelo qual 

a noção de causa estaria atrelada à normalidade sucessória dos eventos.115  

Kant, a seu turno, propõe que a causalidade não pode estar vinculada nem 

somente à razão, porque os indícios ontológicos seriam vazias de conteúdo, nem 

somente às evidências empíricas, pois assim jamais se estabeleceriam resultados 

universais e necessários de caráter geral quanto à previsibilidade certa e infalível 

																																																								
112 A classificação aristotélica, longe de ser uma mera curiosidade, tem particular utilidade para o 

Direito, uma vez que, sobretudo o conceito de causa eficiente, traduz com razoável sinonímia o 
sentido jurídico com que é utilizada a expressão nexo causal. 

113 COSTA JÚNIOR. Paulo José. Nexo Causal. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 67. 
114 BERNARDES DE MELLO, Marcos. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia 1a parte. 3 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2007. p. 20. 
115 HUME, David. 2004. Apud FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos. 

Curitiba: Juruá, 2014. p. 45-46. 



 
	

	

58 

dos fatos (naturais). De acordo com ele, a causalidade deveria expressar uma 

síntese desses dois critérios.116 

A enumeração dos filósofos e de suas ideias a respeito da causalidade 

poderia preencher várias páginas. Sem embargo das muitas e preciosas lições que 

esses pensadores podem carrear ao estudo do tema, é possível afirmar que, de um 

modo geral, formou-se, ao longo da história do conhecimento, o consenso mais ou 

menos generalizado de que apenas se pode considerar determinada condição como 

causa de um evento quando se sabe, previamente, pela razão ou pela experiência, 

que uma vez verificada essa condição, referido evento necessariamente ocorrerá. 

Mesmo quando se alega que a identificação das causas ocorre sempre a 

posteriori e que ao homem comum, em geral, apenas interessa saber a causa dos 

acontecimentos já verificados, não se recusa que uma lei natural causal estará 

confirmada quando, com base nela, seja possível predizer um acontecimento 

futuro.117  

Referida concepção de causa como relação invariável de sucessão e 

semelhança entre os fatos foi fortalecida pelo recrudescimento das ciências naturais 

(Química, Matemática e especialmente, Física) as quais, dedicando-se à explicação 

dos fenômenos, acabaram por erigir a previsibilidade traçada pelos modelos 

científicos como critério de validade e sucesso de suas próprias realizações. 

A noção de causa – pelo menos aquela transmitida pelo Iluminismo e pela 

Modernidade – repousa em uma ideia de previsibilidade118, de repetição necessária 

																																																								
116 MORA, José Ferrrater. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 91-92. Lourival 

Vilanova, da mesma forma, também destaca, no conceito de causa, elementos empíricos e 
racionais: “Enunciar que o objeto ou fato individual de A é causa do fato ou objeto individual de B, 
envolve uma operação lógica não manifesta: a da relação entre A e B. E uma relação abstrata, 
ainda que concretizada no tempo-espaço. [...] O conhecimento causal parte da experiência, a ela 
regressa, mas nele coparticipam o empírico e o conceitual, os fatos e as operações lógicas.” 
(VILLANOVA, Lourival. Causalidade e relação no Direito, 5 ed. São Paulo: Noeses, 2015, p. 3-4.) 

117 Talvez seja possível conciliar esses vetores prospectivos e retrospectivos inerentes ao estudo dos 
fenômenos causais, afirmando, como Kelsen, que a lei causal natural “funciona em primeira linha 
como explicação de um evento já verificado enquanto efeito de uma causa por ela mesma 
revelada.” (KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. MACHADO, João Batista (trad.) São Paulo: 
Martins Fontes, 2000. p. 99.) 

118 Quanto à noção de previsibilidade como critério norteador da identificação causal estabelecido na 
modernidade, confiram-se: MORA, José Ferrrater. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001. p. 87 e FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos. Curitiba: 
Juruá, 2014. p. 43-46. Nesse mesmo sentido, Stephen Hawking acrescenta que “o sucesso das 
leis de Newton e de outras teorias físicas levou à ideia do determinismo científico, expressa pela 
primeira vez no início do século XIX pelo cientista francês marquês de Laplace. Laplace afirmou 
que, se conhecêssemos as posições e velocidades de todas as partículas do universo em 
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de resultados, previamente conhecida e estabelecida segundo critérios racionais ou 

empíricos. Diz-se, assim, que o calor a que submetido determinado metal é a causa 

de sua dilatação porque previamente estabelecido pela física e pela química que 

todo metal, quando aquecido, necessariamente se dilata. Diz-se que um tiro, 

atingindo órgão vital de alguém, é causa de sua morte porque previamente 

estabelecido pela medicina que o organismo humano, sem o concurso das funções 

do órgão destruído, necessariamente vem a óbito. 

Essa noção de causalidade presente na natureza, e que se exprime pelas 

noções de previsibilidade e inexorabilidade, após estabelecida nas ciências ditas 

naturais, veio também presidir a utilização do termo nas ciências sociais. O famoso 

estudo de Adam Smith a respeito da origem da riqueza das nações, a propósito, é 

um bom testemunho de como a causalidade naturalística foi acolhida pelas ciências 

sociais. No original, o título da obra, segundo uma tradução livre, seria: “Uma 

investigação quanto à natureza e às causas da riqueza das nações“119. Da leitura do 

texto, fica evidenciada a grande preocupação do utilitarista no tratamento de dados 

empíricos capazes de sedimentar explicações objetivas, sobretudo econômicas, 

para o desenvolvimento dos países. 

Possivelmente, essa assimilação do sentido conferido à expressão “causa” 

decorreu da aspiração de cientificidade que, nos séculos XVIII e XIX, empolgou 

todos os ramos do conhecimento e, inclusive, conduziu o processo de emancipação 

das chamadas ciências sociais. Outra explicação possível é o fato de que foi o 

sentido naturalístico da expressão aquele que, em definitivo, se incorporou ao uso 

comum da linguagem.  

Seja como for, fato é que, no Direito e em especial no campo da 

responsabilidade civil, a expressão “causa” traduz essa noção de ação e resultado 

ligados por um vínculo necessário e previamente conhecido, própria das ciências 

naturais. Em maior ou menor grau, as teorias tradicionalmente utilizadas para 

identificar as causas dos eventos estão todas assentadas, como visto, nesse mesmo 

																																																																																																																																																																													
determinado momento, as leis da física deveriam permitir que prevíssemos o estado do universo 
em qualquer outro momento do passado ou do futuro.” (HAWKING, Stephen. O universo numa 
casca de noz. KORYTOWSKI, Ivo (trad.). São Paulo: Mandarin, 2001. p. 104.) 

119 SMITH, Adam. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Londres: Edward 
Gibbon Wakefield, 1836. Disponível em <https://books.google.co.uk/books?vid=0cdNHpySvm5-
28tL&id=OJIBAAAAQAAJ&printsec=toc&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false> Acesso em 04/07/2015. 
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critério naturalístico que aponta como causa aquela condição que, necessária e 

previsivelmente, retorna determinado resultado. 

Em tempos pós-modernos, no entanto, os critérios de inexorabilidade e 

previsibilidade que sempre pautaram o conceito de causa vêm sendo reavaliados. 

Essa mudança de perspectiva teve início, curiosamente, na Física. Incontáveis 

avanços nesse ramo do conhecimento, como nomeadamente a teoria da 

relatividade, a teoria quântica e a física atômica, romperam com o determinismo 

clássico radicado no atomismo grego e na física newtoniana, abrindo um novo e 

vasto horizonte para o conceito de causa em que ganha destaque a ideia de 

probabilidade.120  

A título de exemplo, basta mencionar o conhecido experimento mental 

proposto em 1935 pelo físico austríaco Erwin Schrödinger121 com o objetivo de 

ilustrar quão ilógico e imprevisível pode ser o comportamento das partículas 

subatômicas em uma situação cotidiana. Nesse experimento, um gato é colocado 

em uma caixa contendo um recipiente com material radioativo e, quando esse 

recipiente é aberto, um sensor Geiger também presente dentro da caixa aciona um 

dispositivo que mata o animal. Ocorre que, de acordo com a física quântica, a 

radioatividade pode se manifestar na forma de ondas ou de partículas – e uma 

partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. De acordo com as leis do 

mundo subatômico, portanto, enquanto confinado, o gato estaria, virtualmente vivo e 

morto, simultaneamente; mas, se alguém olhasse para dentro da caixa, não veria 

nada demais, apenas um gato vivo ou um gato morto, porque qualquer interferência 

no equilíbrio do sistema, como aquela provocada pela luz utilizada na observação do 

fenômeno, seria suficiente para que as realidades paralelas do mundo subatômico 

entrassem em colapso, de modo que apenas uma dessas realidades se manifestaria 

aquele que olhasse para dentro da caixa. Assim, ao observador, o gato tanto poderia 

estar vivo como morto, sem que fosse possível prever com exatidão qual desses 

resultados se apresentaria em cada vez que a experiência fosse repetida. 

																																																								
120 GOMES, José Jairo, Responsabilidade Civil e Eticidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 280-

281. 
121O experimento científico desse físico, prêmio nobel em 1933, é descrito por: KRAMER, Melody. 

The Physics Behind Schrödinger's Cat Paradox. National Geographic. ago/2013. Disponível em: 
<http://news.nationalgeographic.com/news/2013/08/130812-physics-schrodinger-erwin-google-
doodle-cat-paradox-science/> Acesso em: 4/7/2015. 
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Em razão desse e de outros exemplos, Werner Karl Heisenberg122 chegou a 

formular o princípio da incerteza ou da indeterminação com base no qual se afirma 

ser impossível medir, simultaneamente e com precisão total, a posição e a 

velocidade de uma partícula. Tais grandezas poderiam ser medidas de forma precisa 

separadamente, mas quanto mais exata for a medição de uma delas, mais inexata 

será a da outra123. 

Se até mesmo as ciências naturais vêm abandonando os critérios de 

inexorabilidade e necessariedade como parâmetros para a identificação da 

causalidade, o mesmo ocorre nas ciências sociais. No Direito, especialmente no  

campo da responsabilidade civil, a adoção de uma causalidade assentada 

estritamente naquelas premissas parece mesmo inadequada ou, pelo menos, 

insuficiente em um número cada vez maior de situações. 

Diante da constatação de que os fenômenos não são produzidos por um fato 

isolado, mas por uma complexa inter-relação de eventos, Juarez Tavares chega 

mesmo a afirmar que a filosofia contemporânea “praticamente eliminou a noção de 

causa e passou a trabalhar com a noção de condição, segundo um critério de 

probabilidade”124. 

Kelsen também afirmava a necessidade de, ao menos nas ciências sociais, 

substituir-se o critério de previsibilidade e inexorabilidade pelo de probabilidade: 

 
Assim, por exemplo, a idéia de que a causalidade representa uma 
relação absolutamente necessária de causa e efeito - uma idéia que 
ainda dominava nos princípios do séc. XX - é seguramente uma 
conseqüência da concepção segundo a qual é a vontade de uma 
autoridade absoluta e todo-poderosa e, portanto, transcendente 
existente para lá do domínio da experiência humana, que produz a 
ligação entre a causa e o efeito. Se se põe de parte esta concepção, 
nada impede que se elimine do conceito de causalidade o elemento 
de necessidade e se substitua este elemento pelo da simples 
probabilidade125. 

 
Não se trata, portanto, apenas de reconhecer que a prova do nexo causal é 

obstáculo muitas vezes intransponível ao estabelecimento de responsabilidade, mas 
																																																								
122 Prêmio Nobel de Física em 1932. 
123 GOMES, José Jairo, Responsabilidade Civil e Eticidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 280-

281. 
124 TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 256. 
125 KELSEN, KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. MACHADO, João Batista (trad.) São Paulo: 

Martins Fontes, 2000. p. 95. 
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de assinalar que a causalidade natural é, por si só, insuficiente para, de forma 

hegemônica, estruturar o sistema. 

No STJ, é possível localizar precedentes que, assinalam a natureza 

normativa do nexo causal. No julgamento do REsp 719.738/RS126, por exemplo, a 1ª 

Turma afirmou que: 

 
A imputação de responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva, supõe a 
presença de dois elementos de fato (a conduta do agente e o 
resultado danoso) e um elemento lógico-normativo, o nexo causal 
(que é lógico, porque consiste num elo referencial, numa relação de 
pertencialidade, entre os elementos de fato; e é normativo, porque 
tem contornos e limites impostos pelo sistema de direito). 

 

Apesar do que consta da passagem transcrita, não é possível concluir se o 

reconhecimento da normatividade alcançou a envergadura proposta no presente 

trabalho. Discutia-se, naquele caso, a responsabilidade do Estado em razão de 

crime praticado por foragido de instituição prisional. Entendeu-se, na ocasião, que 

eventual negligência do serviço estatal de segurança não poderia ser considerada 

causa do dano, pois o dano ocorrera mais de dez anos depois de o agente ter se 

evadido do presídio. Assim, aplicando-se a teoria da causalidade direta e imediata, 

não seria possível identificar uma relação causal suficiente para justificar o dever de 

indenizar. 

 

2.2 A ausência de jurisprudência acerca da teoria do nexo causal aplicável em nosso 

sistema como reflexo da valoração necessária à determinação da causa 

Anderson Schreiber destaca que os tribunais, ao tratarem do nexo causal, 

atuam normalmente de forma criativa, levando em consideração fatores mais 

políticos ou ideológicos do que técnicos. Na França, esse estado de coisas teria, 

inclusive, um nome: “presunção clandestina de causalidade”.127 Os julgados que 

																																																								
126 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp 719.738/RS. 1ª Turma. Relator: 

Ministro Teori Albino Zavascki. Brasília, 16 de setembro de 2008. DJe 22/09/2008 e BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp 325.622/RJ. 4ª Turma. Relator: Ministro 
Carlos Fernando Mathias. Brasília, 28 de outubro de 2008. DJe 10/11/2008. Disponíveis em: 
<www.stj.jus.br> Acesso em: 1 Jan. 2016. 

127 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil. 5 ed. São Paulo: Atlas, 
2013. p. 67. 
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incorporam essa criatividade ou, como preferem os franceses, essa presunção, têm 

algo em comum: todos eles evidenciam a incompatibilidade entre a resposta 

jurisdicional que o senso de justiça reclama para o caso concreto e a comprovação 

de um nexo causal fático, informado pelo critério naturalístico que determina o 

significado tradicional do conceito. 

No Brasil, também se testemunha essa mesma atuação criativa dos 

tribunais. A existência de um largo espectro de relações causais ou quase causais, 

capazes de fundamentar legal e moralmente a responsabilidade civil em todas as 

situações, põe em xeque a possibilidade de uma teoria uniforme vir a se estabelecer 

como solução adequada de modo universal. Hart e Honoré, a propósito, ressaltavam 

que nenhum código de princípios causais pode oferecer respostas claras para todos 

os problemas e aliviar os tribunais do peso do arbítrio ou da escolha criativa.128 Da 

mesma forma, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho afirmam que 

“nenhuma teoria oferece soluções prontas e acabadas para todos os problemas 

envolvendo nexo causal”.129 Pablo Malheiros da Cunha Frota, de modo ainda mais 

enfático, assinala que “é impossível a formulação de normativas universais válidas 

para se aferir a causalidade”.130 

Não bastasse essa dificuldade talvez insuperável, ainda é preciso admitir 

que as teorias da causalidade, muitas vezes, só apresentam respostas divergentes 

em casos extremos, retornando, na maioria das situações, resultados bastante 

semelhantes. Gustavo Tepedino, nesse sentido, salienta que as duas teses mais 

aceitas – a da causalidade adequada e a do dano direto e imediato –, conduzem a 

resultados “substancialmente idênticos”, visto que ambas procuram a “causalidade 

necessária”.131 Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho igualmente 

apontam que não haveria diferenças substanciais entre as várias teorias que se 

propõem a decifrar o nexo causal, realçando, cada uma delas, aspectos relevantes 

																																																								
128 HART; HONORÉ, 1962, p. 23. Apud SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na 

responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 12. 
129 DIREITO, Carlos Alberto Menezes; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao Novo Código Civil. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. XIII. p. 79. 
130 FROTA. Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 111. 
131 TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre o nexo de causalidade. Revista Trimestral de Direito Civil. Rio 

de Janeiro, v. 6, p. 3-19, abr./jun. 2001. p. 13. 
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do problema e sugerindo caminhos mentais semelhantes para atingir os mesmos 

resultados.132  

Bem por isso admitem alguns que o julgador não deve se ater à aplicação de 

uma única teoria, mas utilizar aquela ou aquelas que sejam necessárias para 

compor uma solução justa em cada caso concreto. Paulo de Tarso Sanseverino, 

nesse sentido, insiste em que uma teoria é antes de tudo um instrumento para o 

operador do direito. Assim, para que determinado caso seja adequadamente 

julgado, deve-se conjugar a teoria da equivalência das condições, a da causalidade 

adequada e a do dano direto e imediato.133 Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio 

Cavalieri Filho também preconizam a utilização simultânea das contribuições 

trazidas por todas as teorias a fim de se obter uma solução razoável que permita a 

realização da justiça.134 

Considerando-se esse cenário, não é de surpreender que os tribunais 

pátrios venham enfrentando o tema do nexo causal de forma tão pouco técnica. A 

esse respeito, Gisela Sampaio da Cruz frisa que “a jurisprudência brasileira, não 

obstante tenha desempenhado um papel fundamental na responsabilidade civil, é 

bastante confusa no que tange ao nexo causal”135. 

Pablo Malheiros da Cunha Frota, em consulta aos precedentes de nossas 

cortes, afirma não existir uma orientação minimamente uniforme e segura nem 

quanto à teoria adotada em nosso sistema, nem quanto aos delineamentos 

conceituais das teorias existentes. Assim, identifica três problemas fundamentais nos 

julgados produzidos por nossos tribunais136: a) a falta de explicitação da teoria do 

nexo causal adotada como razão de decidir, b) a utilização de duas ou mais teorias, 

simultaneamente, no mesmo julgamento e c) a adoção, pelos órgãos julgadores, de 

teoria diversa daquela anteriormente utilizada em outros julgamentos, sem qualquer 

justificativa explícita ou implícita. A essa lista ainda poderíamos acrescentar, como já 

sinalizado, mais um item: d) a imprecisão conceitual na identificação da teoria 

aplicada. 
																																																								
132 DIREITO Carlos Alberto Menezes; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao Novo Código Civil. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. XIII. p. 79. 
133 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da reparação integral. São Paulo: Saraiva. 2010, 

p. 163-164. 
134 DIREITO; CAVALIERI FILHO, op. cit. p. 79. 
135 SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005. p. 21. 
136 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 68-69. 
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Não é objetivo do presente estudo demonstrar o modo como os tribunais 

tratam o nexo causal, até porque esse tema, pela sua extensão e complexidade, 

bem poderia constituir objeto de um trabalho específico137. Assim, sem qualquer 

pretensão de traçar um panorama preciso sobre o assunto, mas apenas como forma 

de ilustrar os problemas identificados acima, são examinados, em seguida, alguns 

poucos julgados. 

Para evidenciar a situação descrita no item “a” supra (não explicitação da 

teoria adotada como razão de decidir), pode-se destacar o acórdão proferido pelo 

STJ no julgamento do REsp n. 1.384.502/SC, Terceira Turma, Relator Ministro Paulo 

de Tarso Sanseverino, DJe de 25/05/2015138 . Nesse caso, o STJ, reformando 

acórdão do TJSC, entendeu que haveria nexo de causalidade entre as lesões 

corporais sofridas por vítima de acidente rodoviário e a falha no acionamento do 

airbag de seu veículo. O acórdão estadual havia assinalado que o dano não teria 

sido causado pela falha no funcionamento do referido equipamento de segurança, 

mas, exclusivamente, pelo motorista que conduzia o veículo no momento da colisão. 

No julgamento do recurso especial, o Relator destacou, porém, que o nexo de 

causalidade, ao contrário do que fixado pelo Tribunal de origem, seria evidente, “pois 

a vítima sofreu lesões na face, decorrente do impacto da cabeça com o painel e o 

para-brisa, justamente o tipo impacto que o airbag se propõe a evitar”. 

Partindo-se da dinâmica dos fatos narrados, é possível identificar duas 

circunstâncias determinantes para a produção do resultado danoso: a colisão entre 

os veículos, que efetivamente produziu as lesões, e o não funcionamento do airbag, 

que as poderia ter evitado. O caso, como se percebe, era extremamente fértil para 

incursões teóricas ao conceito e à função do nexo causal na responsabilidade civil, 

mas o acórdão passou ao largo dessa discussão sem nem mesmo indicar uma 

justificativa teórica para, reformando o acórdão recorrido, afirmar a existência de 

nexo causal. 

																																																								
137 No sítio eletrônico do STJ, uma pesquisa com o parâmetro: “responsabilidade e teoria$ e ((nexo 

adj2 causal$) ou (causalidade))” retorna 120 acórdãos e 4.797 decisões monocráticas. No STF, o 
mesmo parâmetro retorna 29 acórdãos e 694 decisões monocráticas. 

138 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp 1.384.502/SC. 3ª Turma. Relator: 
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília, 13 de março de 2015. DJe 17/03/2015. Disponível 
em: < 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201301452488&dt_publicacao=25
/05/2015> Acesso em: 7 jul. 2015. 
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A situação descrita no item “b” supra (utilização simultânea de mais de uma 

teoria) pode ser verificada no julgamento, pelo STJ, do REsp n. 685.413, Terceira 

Turma, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 26/6/2006139. Nesse 

caso, discutia-se o cabimento de indenização securitária em caso de acidente de 

veículo cujo condutor estava alcoolizado no momento do acidente. O Tribunal 

concluiu que não seria possível falar em agravamento de risco apto a excluir a 

cobertura contratada se o estado de embriaguez do condutor não foi causa do 

acidente.  

O Relator, em seu voto, aduziu que “a cobertura securitária só desparece 

quando o agravamento do risco for causa eficiente e determinante para a ocorrência 

do sinistro”, sinalizando, por isso, com a adoção da teoria da causa determinante. O 

Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, divergindo do relator, entendeu que, se as 

instâncias de origem haviam afirmado que a embriaguez foi a “causa mais relevante” 

para o acidente, estaria caracterizado o agravamento do risco. A Ministra Nancy 

Andrighi, por sua vez, acenou com a adoção da teoria da causa direta e imediata ao 

destacar que, segundo as instâncias de origem, o consumo de bebida alcoólica 

“pode até não ter sido causa direta do acidente”.140 

Da mesma forma o STF, no julgamento do RE n. 88.407/RJ141, Pleno, 

Relator para acórdão o Ministro Décio Miranda, foram aplicadas simultaneamente 

duas teorias. Cuidava-se de ação indenizatória proposta por familiares de 

																																																								
139 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp 685.413. 3ª Turma. Relator: 

Ministro Humberto Gomes de Barros. Brasília, 7 de março de 2006. DJe 26/6/2006. Disponível em: 
< 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200400724172&dt_publicacao=26
/06/2006> Acesso em: 7 jul. 2015. 

140 Tecnicamente, diante da falta de sintonia entre os fundamentos dos votos apresentados, não seria 
possível considerar o acórdão em questão como um precedente. José Rodrigo Rodrigues assinala 
que esse fenômeno é bastante comum no Brasil, dado o caráter pessoal e opinativo da forma de 
argumentação jurídica predominante: “O caráter opinativo de nossa jurisdição fica mais claro 
quando examinamos julgamentos colegiados, por exemplo, os do STF, em que vários juízes, ou 
seja, várias autoridades devem opinar sobre o mesmo caso. Mesmo nos casos em que há 
unanimidade no julgamento, ou seja, em que os 11 juízes do STF decidem no mesmo sentido, 
todos eles fazem questão, especialmente em casos de grande repercussão pública, de externar 
sua opinião. O resultado disso é um manancial de argumentos, doutrinadores, leis, casos etc, que 
torna praticamente impossível reconstituir a argumentação do tribunal de maneira racional e 
unificada.” (RODRIGUES, José Rodrigo. Como decidem as cortes. São Paulo: FGV, 2013, p. 70.) 
A despeito da circunstância destacada, a divergência das fundamentações indicadas nos votos 
que compõem o acórdão é indiciária da falta de uniformidade no enfrentamento do nexo causal. 

141 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário. RE 88.407/RJ. Tribunal Pleno. Relator 
p/acórdão Ministro Décio Miranda. Brasília, 7 de agosto de 1980. DJ 6/3/1981. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=182242> Acesso em 18 jul. 
2015. 
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passageiro que faleceu após reagir a assalto ocorrido no ônibus em que era 

transportado. O Ministro Soares Muñoz, em seu voto, posicionou-se explícita e 

fundamentadamente pela adoção da teoria da causa adequada, tendo, afirmado, na 

oportunidade, que o assalto “se constituiu no fato necessário e impossível de impedir 

que, arrebatando do transportador a qualidade de causa, se erigiu na causa 

adequada da morte do marido da recorrente”. Em seguida, destacando a preferência 

de Agostinho Alvim pela teoria do dano direto e imediato, arrematou que nem 

mesmo se fosse utilizada essa teoria seria possível concluir pela existência de nexo 

causal na hipótese.142 

No julgamento do AgRg no RE 481.110/PE143, a 2a Turma do STF, sob a 

relatoria do Ministro Celso de Mello, DJ de 9/3/2007, também parece sugerir a 

possibilidade de se aplicar simultaneamente mais de uma teoria do nexo causal. 

Nesse sentido, a seguinte passagem do voto do Relator:  

 

“[...] a comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a 
teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das 
condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade 
adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de 
indenizar.” 

 

Para ilustrar a situação descrita no item “c” supra (instabilidade das Cortes 

com relação ao tema), vale confrontar o acórdão proferido no julgamento do RE 

130.764/PR com aquele extraído do ARE 792.836/RJ, ambos do STF. No primeiro 

acórdão, prolatado pela 1a Turma, sob a relatoria do Ministro Moreira Alves, 

publicado no DJ de 7/8/1992, afirmou-se que o artigo 1.060 do CC então vigente 

havia encampado a teoria do dano direto e imediato. Cuidava-se de ação ordinária 

na qual pleiteada a responsabilidade civil do Estado por ato ilícito cometido por 

pessoa que havia fugido de estabelecimento prisional há vários meses. Entendeu-

se, na ocasião, que eventual omissão estatal no dever de guarda e vigilância do 
																																																								
142 “Quer se adote essa teoria, do dano direto e imediato, quer a da causalidade adequada, não é 

possível, data vênia, concluir-se que a morte do marido da Autora, resultante do tiroteio que ele 
manteve com os assaltantes do ônibus, constitua dano direto e imediato resultante do contrato de 
transporte”. 

143 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso 
Extraordinário. AgRg no RE 481.110/PE. 2ª Turma. Relator: Ministro Celso de Mello. Brasília, data 
do julgamento.  6 de fevereiro de 2007. DJe de 9/3/2007 Disponível em < 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+
E+481110%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+481110%2EACMS%2E%29&
base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/bt8qrqo> Acesso em 10 jun. 2015. 
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preso não poderia ser considerada causa direta e imediata do dano por ele 

provocado. 144 

No segundo aresto, também prolatado pela 1a Turma, da relatoria do 

Ministro Luiz Fux, DJe de 22/8/2014, tratava-se de ação que pleiteava a 

responsabilidade de concessionária de serviço público pela queda de pessoa em 

bueiro. No caso, embora a Suprema Corte tenha se valido da Súmula n. 283/STF145, 

foi chancelado aresto que utilizou a teoria da causa adequada para negar a 

existência de nexo causal. Essa circunstância constou, inclusive, da ementa do 

acórdão prolatado pelo STF, o que parece revelar certa adesão àquela teoria.146 

Finalmente, é possível perceber, em muitos julgados, certa confusão quanto 

aos limites conceituais das teorias em disputa, o que foi identificado no item “d” 

supra. No voto vencedor, prolatado pelo Ministro Raul Araújo, no julgamento do 

ERESp 605.435/RJ147, DJe de 28/12/2012, afirma-se, por exemplo, que o nosso 

sistema jurídico, na esfera civil, “adotou como regra a teoria da causalidade 

adequada (CC/2002, art. 403), de maneira que, salvo exceção prevista em lei, 

somente responde pelo dano aquele que lhe der causa, direta e imediatamente”. 

Como se percebe, a noção conceitual indicada pelo eminente Relator corresponde à 

teoria da causa direta e imediata, e não à da causalidade adequada, a qual, 

segundo, ele próprio, teria sido a perfilhada em nosso sistema cível148. 

																																																								
144 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Extraordinário. RE 130.764. 1ª Turma. Relator: 

Ministro Moreira Alves. Brasília, 12 de maio de 1992. DJ 7/8/1992. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=207632> Acesso em: 30 out. 
2015. 

145 “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um 
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos êles.” Disponível em: <	
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28283%29%29+NAO
+S%2EFLSV%2E&base=baseSumulas&url=http://tinyurl.com/l5efz9o> Acesso em: 30 out. 2015. 

146 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. 
ARE 792.836/RJ, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, 5 de agosto de 2014. DJe de 28/12/2014. 
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6561994> 
Acesso em: 30 out. 2015. 

147 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargo de Divergência em Recurso Especial. ERESp 
605.435/RJ. 2ª Seção. Relator: Ministro Raul Araújo. Brasília, 14 de setembro de 2011. DJe de 
28/12/2012 Disponível em < Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6561994> Acesso em: 30 
out. 2015. 

148 Bem por isso, Gustavo Tepedino observa que, para entender como a jurisprudência nacional 
entende o nexo causal, não basta ter em vista as designações das teorias indicadas nas decisões, 
sendo antes necessário compreender a motivação que inspira essas mesmas decisões, 
impregnadas, ao seu ver, predominantemente pela “teoria da causalidade necessária.” 
(TEPEDINO Gustavo. Notas sobre o nexo de causalidade. Revista Trimestral de Direito Civil. Rio 
de Janeiro: Padma. v. 6, p. 3-19, abr./jun. 2001 (p. 9.) 
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A preocupação em lastrear o tratamento do nexo causal em um arcabouço 

teórico mais efetivo e sistematizado é tão pequena que se pode localizar até mesmo 

julgados em que a responsabilidade civil foi afirmada em situações nas quais 

qualquer das teorias estudadas recusaria a existência de nexo causal. No 

julgamento do REsp n. 819.789/RS149, por exemplo, a 1a Turma do STJ, em acórdão 

publicado no DJ de 25/06/2006, sob a relatoria do Ministro Francisco Falcão, 

entendeu-se que o Estado do Rio Grande do Sul deveria ser condenado a pagar 

indenização por danos morais à estudante que, após ter sido liberada mais cedo da 

escola pública, veio a ser estuprada no caminho para casa ainda nas proximidades 

do estabelecimento de ensino. Afirmou-se, na ocasião, que a responsabilidade civil 

do Estado estaria caracterizada, porque a mera comunicação feita em agenda 

estudantil de que não haveria aula nos dois últimos períodos daquele dia letivo 

específico não seria suficiente para eximir a escola do dever de guarda e cuidado 

dos menores que lhe é inerente. O nexo causal, por outro lado, estaria presente 

porque, segundo se decidiu, não fosse a condição destacada, o dano não teria 

ocorrido. 

José Rodrigo Rodrigues entende que a estrutura da argumentação utilizada 

pelas autoridades judiciárias brasileiras já é, por natureza, marcada pelo 

personalismo do julgador e pela invocação de argumentos de autoridade, 

despontando com muito maior relevância a solução dada aos casos concretos que 

se apresentam do que a reconstrução de um caminho coerente do ponto de vista 

argumentativo, verdadeiramente comprometido com a criação de uma 

jurisprudência, no sentido mais técnico do termo.150 

Admitindo-se a proposição de Rodrigues, de que o julgador no exercício de 

sua função jurisdicional apresenta fundamentos com o objetivo primeiro de legitimar 

opiniões pessoais ou institucionais a respeito de determinada controvérsia, sem 

preocupação mais efetiva com a lógica interna e sistêmica dos argumentos 

colacionados, é mister reconhecer que, no campo da responsabilidade civil e, mais 

especificamente no tocante à identificação do nexo de causalidade, o fenômeno 

descrito se apresenta ainda mais evidente. 
																																																								
149 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp 819.789/RS. 1ª Turma. Relator: 

Ministro Francisco Falcão. Brasília, 06 de setembro de2010. DJe 25/09/2010. Disponível em: < 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200600018537&dt_publicacao=25
/05/2006> Acesso em: 30 out. 2015. 

150 RODRIGUES, José Rodrigo. Como decidem as cortes. São Paulo: FGV, 2013. p. 68-70.  
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Nesse cenário, em que sobressaem julgados com ausência, 

descoincidência, instabilidade e imprecisão de fundamentação, não é possível 

extrair nenhuma orientação jurisprudencial a respeito da teoria aplicada ou aplicável 

em nosso sistema. Muito pelo contrário, a única lição que parece emergir dessa 

babel de julgados é a de que cada caso concreto reclama e autoriza a utilização de 

uma tese diferente, mais propícia a realizar o sentimento de justiça dos julgadores. 

As teorias do nexo causal não têm, em suma, a capacidade de realmente 

conformar o resultado dos julgamentos. São utilizadas muito mais para conferir 

respeitabilidade doutrinária às decisões do que para pautar o raciocínio jurídico 

percorrido para formação da convicção judicial. 

Muitos encaram isso como um experimentalismo judicial, destacando que a 

dificuldade teórica na aferição da causalidade não poderia justificar o arbítrio e a 

discricionariedade dos julgadores no enfrentamento da matéria. 151  Outros, ao 

contrário, percebem positivamente essa atecnia contumaz das cortes brasileiras e de 

tantas outras que se comportam da mesma forma152. Para essa segunda corrente, o 

destacado ecletismo refletiria uma deliberada inclinação do Poder Judiciário em 

abordar a temática de forma flexível visando a alcançar uma solução mais razoável 

em cada caso a fim de melhor garantir, na prática, reparação às vítimas dos 

danos.153 

Seja como for, fato é que a ausência de um posicionamento jurisprudencial 

minimamente uniforme evidencia ainda mais a destacada natureza normativa do 

nexo causal. Houvesse um critério objetivo e preciso, aferível por métodos 

estritamente científicos para identificar a causa jurídica dos eventos, possivelmente 

não se debateriam doutrinadores e julgadores em profusão tão grande de opiniões e 

posicionamentos a respeito do tema. A subjetividade que envolve a definição da 

causa com vistas ao estabelecimento, com justiça, do dever de reparar concorre, 

definitivamente, para o estabelecimento desse estado de coisas. 

																																																								
151 Pablo Malheiros da Cunha Frota, por exemplo, ao destacar o risco do decisionismo judicial 

reinante na matéria, afirma que “o uso equivocado (ou não) das mencionadas teorias do nexo 
causal serve tanto para imputar a responsabilidade àquele que deve reparar o dano, como para 
espancar tal possibilidade.” (FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos. 
Curitiba: Juruá, 2014. p. 71.) 

152 Na França, como assinalado, esse comportamento criativo das Cortes teria, inclusive, feito surgir a 
“presunção clandestina de causalidade.” (SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da 
responsabilidade civil. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 67.) 

153 SCHREIBER, op. cit., p. 65. 
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2.3 Nexo causal, nexo de imputação e fatores de atribuição: hipóteses em que a lei 

valora como suficiente um nexo causal meramente remoto 

Conforme se busca demonstrar, a relação de causa e efeito existente entre a 

conduta e o dano não expressa, para o Direito, um liame rigorosamente causal, na 

acepção que as ciências da natureza emprestam ao termo, mas uma relação 

valorada como suficiente para justificar e fundamentar a imposição da obrigação de 

reparar.154 

Afinal, como ressalta Maria Celina Bodin de Moraes, a responsabilidade civil 

deve muito mais a escolhas ético, político e filosóficas, relativamente à determinação 

dos danos indenizáveis, do que, propriamente, a evidências lógico-racionais 

decorrentes da natureza das coisas155. 

Julio Alberto Díaz, da mesma forma, entende ser fundamental distinguir 

quando o resultado é atribuível à atuação voluntária de um sujeito e quando deve 

esse sujeito responder juridicamente por ele156. Na primeira situação, põem-se em 

destaque a capacidade que a conduta humana tem de alterar o mundo exterior 

criando novas realidades, isto é, provocando resultados. Na segunda, ficaria 

sublinhada uma questão quase que de política legislativa: “até onde o Direito quer 

que os homens respondam por seus atos.”157 Não se trata, portanto, de investigar 

uma possível relação de “causa e efeito” entre a conduta e o resultado, tal como 

definida pelas ciências naturais, mas de saber se uma determinada conduta deve 

ser admitida como apta a permitir a imputação de consequências jurídicas. 

Bernardes de Mello entende que a causalidade, no mundo jurídico, se 

restringe ao princípio da causalidade normativa. Para ele, trata-se da relação que 

permite vincular a norma jurídica ao fato jurídico158. Paulo José da Costa Júnior 

																																																								
154 Em sentido contrário, afirmando que o nexo causal constitui uma realidade fática: CAHALI, 

Youssef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 
44 e também DIREITO, Carlos Alberto Menezes; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao 
Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. XIII. p. 77. 

155	MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à pessoa humana: uma crítica civil-constitucional dos danos 
morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 21. 

156 DÍAZ, Júlio Alberto. Responsabilidade coletiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 56.  
157 DÍAZ, op. cit., p. 57. 
158 BERNARDES DE MELLO, Marcos. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia 1a parte. 3 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2007. p. 23-27. 
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também adverte que a causalidade jurídica nem sempre coincide com a causalidade 

física159. 

Jaime Santos Briz ressalta que a identificação da causa delimita o dano 

ressarcível e essa apreciação é uma questão de fato. Entretanto, diante das várias 

circunstâncias relacionadas ao dano, a eleição da causa no âmbito jurídico suscita 

um aspecto de ordem eminentemente valorativa que escapa ao mundo dos fatos 

naturais, sendo, portanto, uma escolha, uma opção do legislador ou do aplicador do 

Direito. Assim, ainda que vinculado aos fatos, o liame causal não é uma questão de 

fato comum, porque frequentemente sua verificação pressupõe uma questão de 

direito.160 

Em vista da crescente percepção dessa realidade, muitos autores 

começaram a se referir, paralelamente ao nexo de causalidade, também a um certo 

nexo de imputação ou de atribuição, para designar a importância da culpa, da 

equidade, da garantia e do risco, na fixação da responsabilidade civil. 

Perceba-se que todas essas categorias estão fortemente associadas à carga 

valorativa que resgata a ideia e o sentimento de justiça inerentes à responsabilidade 

civil. Para delimitar o campo de atuação dessa operação subjetiva necessariamente 

envolvida com a definição de nexo causal e melhor compreender de que forma 

referida dimensão subjetiva se articula para o estabelecimento da responsabilidade 

civil, tem-se distinguido entre nexo de causalidade, nexo de imputação e fatores de 

atribuição. 

Kelsen, por exemplo, embora não tratando especificamente da 

responsabilidade civil, afirma que as regras jurídicas não estão subordinadas ao 

princípio causal que inspira as leis naturais, mas a um outro, diferente. Segundo ele, 

o ilícito não se liga à sua consequência jurídica por uma relação causal, e sim 

normativa, a que se chamada imputação.161 Malgrado a semelhança entre esses 

conceitos162, haveria entre eles duas diferenças fundamentais: 

																																																								
159 COSTA JÚNIOR. Paulo José. Nexo Causal. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 71. 
160 BRIZ, Jaime Santos. La responsabilidade civil – derecho susbstantivo y derecho processual. 4 ed. 

Madrid: Montecorvo, 1989. p. 249-251. 
161 Nesse sentido, confiram-se as seguintes passagens: “[...] a imputação não consiste noutra coisa 

senão nesta conexão entre o ilícito e a consequência do ilícito. [...] Nesta regra fundamental o 
pressuposto e a consequência estão ligados um ao outro, não segundo o princípio fundamental da 
causalidade, mas segundo o princípio igualmente fundamental da imputação.” (KELSEN, Hans. 
Teoria pura do direito. MACHADO, João Batista (trad.) São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 91 e 
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Em primeiro lugar, a imputação se assentaria em um critério normativo, ao 

passo que a causalidade exsurgiria de vínculos absolutamente estranhos à vontade 

e à atuação humanas. 163  Em segundo lugar, tratando-se de imputação, seria 

possível delimitar um evento específico ao qual vinculada a resposta jurídica, um elo 

final ou inicial na cadeia de fatos a serem considerados pelo Direito, sem o risco do 

regresso ao infinito que se afigura inevitável na causalidade natural.164 

Para Kelsen, portanto, a noção de causalidade em voga nas ciências 

naturais não corresponde àquela utilizada pelas ciências sociais e, em especial, pelo 

Direito. No campo jurídico, seria mais apropriado falar em um nexo de imputação, 

expressão capaz de revelar toda a carga valorativa da responsabilização (civil ou 

penal). 

De acordo com André Fontes, o fator de atribuição (ou de imputação) 

consistiria no fundamento da obrigação indenizatória, no motivo último pelo qual se 

atribui a alguém o dever de reparar o dano injusto sofrido por outrem. A expressão 

fator de atribuição designaria, portanto, a razão pela qual a lei atribui a alguém o 

																																																																																																																																																																													
92). “[...] nós conexionamos os atos de conduta humana entre si e com outros fatos, não apenas 
segundo o princípio da causalidade, isto é, como causa e efeito, mas também segundo um outro 
princípio que é completamente diferente do da causalidade [...] KELSEN, KELSEN, Hans. Teoria 
pura do direito. MACHADO, João Batista (trad.) São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 85.) 

162	Para Kelsen haveria uma semelhança teleológica entre o nexo de causalidade, próprio das leis 
naturais, e o nexo normativo de imputação, específico das ciências jurídicas: “[...] Tal-qualmente 
uma lei natural também uma proposição jurídica liga entre si dois elementos. Porém a ligação que 
se exprime na proposição jurídica tem um significado completamente diferente daquela que a lei 
natural descreve, ou seja, a da causalidade. Sem dúvida alguma que o crime não é ligado à pena, 
o delito civil à execução forçada, a doença contagiosa ao internamento do doente como uma 
causa é ligada ao seu efeito. Na proposição jurídica não se diz, como na lei natural, que, quando A 
é B, mas que, quando A é, B deve ser, mesmo quando B, porventura, efetivamente não seja.” 
(KELSEN, op. cit., p. 86.) 

163 “A distinção entre causalidade e imputação reside em que – como já notamos – a relação entre o 
pressuposto, como causa, e a conseqüência, como efeito, que é expressa na lei natural, não é 
produzida, tal como a relação entre pressuposto e conseqüência que se estabelece numa lei moral 
ou jurídica, através de uma norma posta pelos homens, mas é independente de toda a intervenção 
desta espécie. Visto que o sentido específico do ato através do qual é produzida a relação entre 
pressuposto e consequência numa lei moral ou jurídica é uma norma, pode falar-se de uma 
relação normativa – para distingui-la de uma relação causal. ‘Imputação’ designa uma relação 
normativa.” (KELSEN, op. cit., p. 100/101.) 

164 “O número dos elos de uma série imputativa não é, como o número dos elos de uma série causal, 
ilimitado. Existe um ponto terminal da imputação. Na série causal, porém, tal ponto não existe. A 
pressuposição de uma primeira causa, de uma prima causa, o análogo do ponto terminal da 
imputação, é inconciliável com a ideia da causalidade – pelo menos com a ideia da causalidade tal 
como ela se apresenta nas leis da física clássica. A representação de uma primeira causa que, 
como vontade criadora de Deus ou como vontade livre do homem, desempenha na metafísica 
religiosa um papel decisivo, é igualmente um resíduo do pensamento primitivo em que o princípio 
da causalidade ainda não se havia emancipado do da imputação.” (KELSEN, op. cit., p. 101.) 
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dever de reparar o dano, fazendo esse dever recair em quem por justiça deve 

repará-lo.165 

Pablo Malheiros da Cunha Frota afirma que o nexo de imputação pode ser 

considerado como um “fator de justiça” que autoriza a condenação.166 Fernando 

Noronha, da mesma forma, ressalta que o nexo de imputação é o fundamento, a 

razão de ser da atribuição de responsabilidade a uma determinada pessoa, “o 

elemento que aponta o responsável, estabelecendo a ligação do fato danoso com 

este”.167  

Perceba-se que o autor fala em “ligação”, mas não utiliza o adjetivo causal. 

Em princípio, portanto, o nexo de imputação baseia-se em um critério de justiça que 

não necessariamente corresponde a um vínculo causal. Essa conclusão parece 

estar autorizada pela afirmação, do próprio Noronha, de que referido vínculo se 

exprimiria por uma atuação culposa do agente ou pela assunção de um risco168. 

Judith-Martins, na mesma linha, assevera que “a culpa (dever de diligência), 

o risco, o atendimento das legítimas expectativas, a obrigação de garantia são 

critérios informadores do nexo de imputação ou atribuição”169. O caso fortuito e a 

força maior, nesses termos, seriam circunstâncias capazes de excluir não apenas o 

nexo causal, mas também o referido nexo de imputação ou atribuição.170 

Entretanto, admitindo-se que as expressões “nexo de imputação” e “nexo 

causal” não traduzem a mesma coisa e que não é possível relegar o uso dessa 

segunda expressão apenas às ciências naturais, pois ambas são de uso consagrado 

também no campo das ciências sociais, qual seria, no Direito, a relação existente 

entre esses conceitos? De que forma estariam articulados os conceitos e os sentidos 

das expressões “nexo de imputação” e “nexo causal” no campo da responsabilidade 

civil? 

Para Fernando Noronha, o nexo de imputação estaria posicionado, ao lado 

do dano injusto, da conduta humana antijurídica e do nexo causal, como mais um 

																																																								
165 FONTES, André R. C. Os fatores de atribuição na responsabilidade por danos. Revista da EMERJ, 

v. 2, n. 5, Rio de Janeiro. p. 207-215, 1999, p. 211. 
166 FROTA. Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 189. 
167 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 472. 
168 NORONHA, op. cit., p. 472.  
169 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao novo Código Civil, v. 5, tomo II. Rio de Janeiro: 

Forense, 2003. p. 211. 
170 MARTINS-COSTA, op. cit., p. 211. 
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pressuposto da responsabilidade civil.171 Somente quando presentes todos esses 

elementos, portanto, é que se poderia cogitar da atribuição do dever de indenizar. 

Ele próprio admite, no entanto, que existem algumas situações, designadas 

como de responsabilidade civil agravada, nas quais o dever de indenizar, satisfeitos 

os demais pressupostos, fica estabelecido mesmo na ausência de um liame 

causal172. Cita, nesse sentido, a responsabilidade da empresa de transporte de 

pessoas pelos danos resultantes de acidente de trânsito causado pelo motorista de 

outro veículo.173 Nessa circunstância, embora o nexo causal continue a ser um 

pressuposto da responsabilidade civil, estaria eclipsado pelo nexo de imputação. 

Judith Martins-Costa, ao contrário, não parece enxergar o nexo de 

imputação como mais um pressuposto da responsabilidade civil, e sim como um 

critério genérico de sobreposição. 

 
[O nexo causal] É, talvez, de todos os pressupostos da 
responsabilidade, o mais perto ancorado na perspectiva moral da 
ação humana, pois indica, primariamente, quem responde pelo dano 
injusto que se causa (imputação subjetiva). A lei, porém, pode 
ampliar este nexo, atribuindo a responsabilidade a quem não causou 

																																																								
171 Fernando Noronha identifica, na realidade, cinco pressupostos para a responsabilidade civil e não 

apenas quatro: dano, conduta, nexo causal, nexo de imputação e violação de um bem 
juridicamente protegido. Nesse sentido, a seguinte passagem: “Podemos ordenar os pressupostos 
da responsabilidade civil de forma mais didática dizendo ser necessário, para que surja a 
obrigação de indenizar: a) que haja um fato (uma ação ou omissão humana, ou um fato humano, 
mas independentemente da vontade , ou ainda um fato da natureza) que seja antijurídico (isto é, 
que não seja permitido pelo direito, em si mesmo ou nas suas consequências); que esse fato 
possa ser imputado a alguém, seja por se dever à atuação culposa da pessoa, seja simplesmente 
por ter acontecido no decurso de uma atividade realizada no interesse dela; c) que tenham sido 
produzidos danos; d) que tais danos possam ser juridicamente considerados como causados pelo 
ato ou fato praticado, embora em casos excepcionais seja suficiente que o dano constitua risco 
próprio da atividade do responsável, sem propriamente ter sido causado por esta. A estes quatro 
pressupostos da responsabilidade civil, sobre os quais estão de acordo praticamente todos os 
juristas, deve-se acrescentar uma condição suplementar (e que, aliás, em rigor, precede todos 
eles): e) é preciso que o dano esteja contido no âmbito da função de proteção assinada à norma 
violada. Isto é, exige-se que o dano verificado seja resultado da violação de um bem protegido.” 
(NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 468-469.) 

172 “Dentro da responsabilidade objetiva é possível distinguir duas espécies, que chamaremos de 
objetiva comum e objetiva agravada. Em ambas prescinde-se de culpa; as duas têm por 
fundamento um risco de atividade, mas este é diferente numa e noutra. Na comum, exige-se que o 
dano seja resultante de ação ou omissão do responsável (embora não culposa), ou de ação ou 
omissão de pessoa a ele ligada, ou ainda de fato de coisas de que ele seja detentor. Na agravada 
vai-se mais longe e a pessoa fica obrigada a reparar danos não causados pelo responsável, nem 
por pessoa ou coisa a ele ligadas; trata-se de danos simplesmente acontecidos durante a 
atividade que a pessoa responsável desenvolve. Esta é uma responsabilidade excepcionalíssima 
que, como ainda veremos (v.2, cap. 12), diz respeito unicamente a riscos específicos, 
característicos de certas e determinadas atividades (que geralmente são atividades empresariais e 
de administração pública) e a determinados danos (que em princípios são danos pessoais, não a 
coisas).” (NORONHA, op. cit., p. 487.) 

173 NORONHA. op. cit., p. 477. 
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diretamente o dano, mas é tido, por um nexo de imputação 
responsável pela segurança, ou pela garantia, ou pelo risco 
(imputação objetiva). Portanto, a noção de nexo de causalidade não 
é, ela também, uma noção naturalística, mas normativa174. 

 

Assim, aquela situação que, para Fernando Noronha, seria episódica, 

verificada apenas nas hipóteses de responsabilidade civil agravada, constituiria, 

para Judith Martins-Costa, uma realidade muito mais frequente. Sempre que a lei 

amplia o sentido do nexo causal, atribuindo responsabilidade a quem não seja o 

causador direito do dano, estaria atuando, segundo a autora, o chamado nexo de 

imputação. 

De fato, não são completamente estranhas ao nosso sistema hipóteses em 

que o dever de reparar o dano, por um nexo de imputação, está direcionado a quem 

não pode ser considerado seu causador direto e imediato175 . Tereza Anconda 

Lopez, por exemplo, afirma que em todos os casos de responsabilidade fundados no 

risco integral se apresenta uma obrigação de indenizar sem nexo causal176.  

Vale a pena enumerar, a propósito, algumas situações em que chamado a 

responder pelo dado injusto quem não pode ser considerado seu causador direto e 

imediato: 

 

a) Responsabilidade por fortuitos internos em atividades de risco 

A imputação de responsabilidade a quem não deu causa direta e 

imediatamente ao resultado danoso é muito comum em acidentes de trânsito. Os 

prejuízos causados a passageiros podem ser demandados do transportador até 

mesmo em hipóteses tradicionais de rompimento do nexo causal, como nas de “fato 

de terceiro”, tendo em vista o risco inerente à atividade explorada e a cláusula de 

incolumidade ínsita ao contrato de transporte. 

																																																								
174 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao novo Código Civil, v. 5, tomo II. Rio de Janeiro: 

Forense, 2003. p. 133. 
175 Tais hipóteses, de responsabilização do agente por danos a que não tenha dado causa, somente 

são admitidas, vale lembrar, na esfera civil, porquanto, em Direito Penal, o art. 13 do CP é 
taxativo: “O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu 
causa.” (BRASIL. Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm> Acesso em: 11 out. 2015.) 

176 LOPEZ, Tereza Ancona. Nexo causal e produtos potencialmente nocivos: a experiência brasileira 
do tabaco. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 47. 
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Nesse sentido, a dicção expressa do art. 735 do CC: “A responsabilidade 

contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de 

terceiro, contra o qual tem ação regressiva”.177 Naturalmente essa regra deve ser 

compreendida com cuidado. A rigor, somente faz sentido afastar o efeito liberatório 

do “fato de terceiro” nas situações em que essa circunstância se apresente 

vinculada, de algum modo, ao serviço de transporte. Quando ela não se identificar 

com um risco inerente à atividade explorada pelo transportador, a responsabilidade 

civil, seguindo a regra, deve ser excluída. 

A fim de melhor distinguir entre as situações de risco coberto e de risco não 

coberto, a jurisprudência tem densificado os conceitos de fortuito interno e fortuito 

externo, como a mais importante baliza na delimitação da responsabilidade civil do 

transportador.  

Uma consulta aos precedentes do STJ, por exemplo, revela vários julgados 

em que o transportador é isentado de responder pelo roubo da carga transportada 

se tiver adotado a cautela que era exigível para a evitação do dano (o que revela a 

preocupação com a causalidade concorrente). Esse entendimento se explica 

justamente porque o roubo de carga, sobretudo aquele realizado com emprego de 

arma de fogo, representa um risco extrínseco à atividade, equiparando-se, por isso, 

à força maior.178 Pelo mesmo motivo tem-se afirmado que o roubo cometido com 

emprego de arma de fogo contra passageiro de coletivo e o dano causado em razão 

de pedra lançada contra ônibus ou composição férrea não geram dever de indenizar 

para a companhia de transporte179. 

																																																								
177 BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm> Acesso em: 18 jul. 2015. 
178 Nesse sentido, consulte-se, por exemplo, BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. 

REsp 976.564/SP. 4ª Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 20 de setembro de 
2012. DJe 23/10/2012; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em 
Recurso Especial. AgRg no REsp 1.211.758/SP. 3ª Turma. Relator: Ministro Sidnei Beneti. 
Brasília, 9 de agosto de 2011. DJe 23/8/2011; Superior Tribunal de Justiça. BRASIL, Recurso 
Especial. REsp 109.631/SP. 3ª Turma. Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Brasília, 
19 de fevereiro de 1998. DJe 25/05/1998. Todos disponíveis em: <www.stj.jus.br> Acesso em: 30 
out. 2015. 

179 Nessa linha: BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp 435.865/RJ. 2ª Seção. 
Relator: Ministro Barros Monteiro. Brasília, 09 de outubro de 2002. DJe 12/05/2003; BRASIL, 
Superior Tribunal de Justiça. Reclamação. Rcl 4.518/RJ. 2ª Seção. Relator: Ministro Ricardo Villas 
Bôas Cueva. Brasília, 29 de fevereiro de 2012. DJe 07/03/2012; BRASIL, Superior Tribunal de 
Justiça. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial. AgRg 
nos EDcl no AREsp 156.998/RJ. 3ª Turma. Relator: Ministro Sidnei Beneti. Brasília, 14 de agosto 
de 2012. DJe 4/9/2012; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp 
154.311/SP. 3ª Turma. Relator: Ministro Ari Pargendler. Brasília, 10 de abril de 2001. DJe 
28/05/2001; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp 919.823/RS. 4ª 
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Todavia, nas hipóteses em que um passageiro sofre ferimentos em razão de 

acidente causado pelo condutor de outro veículo, o transportador estará obrigado a 

reparar o dano, mesmo diante do mencionado “fato de terceiro”, visto que esse tipo 

de sinistro está inserido dentro dos riscos normais da atividade, devendo ser 

considerado, por isso, um fortuito interno. 

O critério eleito pelo legislador para a atribuição do dever de indenizar, 

nesses casos, não está relacionado, propriamente, à causação do dano, mas à 

condição de garante que o transportador assume com relação aos riscos de sua 

própria atividade. Quando se afirma que a transportadora deve indenizar o 

passageiro pelos danos sofridos em razão de acidente causado pelo condutor de 

outro veículo, o fundamento ético para a atribuição do dever de indenizar não 

repousa na relação causal estabelecida entre a conduta do transportador (ou de seu 

preposto) e o acidente, mas na posição de garantia em que investido o transportador 

com relação ao passageiro transportado180.  

A ideia de que o explorador de uma atividade econômica deve ser 

responsabilizado pelos danos inerentes aos riscos dessa atividade, mesmo quando 

não os tenha causado diretamente, não ganhou cidadania jurídica apenas no 

contrato de transporte. O Enunciado 443 da V Jornada de Direito Civil do CJF 

assinala, de forma genérica, que “o caso fortuito e a força maior somente serão 

considerados como excludentes de responsabilidade civil quando o fato gerador do 

dano não for conexo à atividade desenvolvida”181 

Essa orientação foi acolhida de forma clara, por exemplo, em contratos de 

depósito e de prestação de serviços. De acordo com o enunciado 130 da Súmula do 

STJ, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de 
																																																																																																																																																																													

Turma. Relator: Ministro Aldir Passarinho Júnior. Brasília, 04 de  março de 2010. DJe 29/03/2010; 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp 204.826/RJ. 4ª Turma. Relator: 
Ministro Cesar Asfor Rocha. Brasília, 03 de dezembro de 2002. DJe 19/05/2003; BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp 108.757/SP. 4ª Turma. Relator: Ministro Fontes de 
Alencar. Brasília, 21 de março de 2000. DJe 15/05/2000. Todos disponíveis em: <www.stj.jus.br> 
Acesso em: 30 out. 2015. 

180 Judith Martins-Costa, discorrendo a respeito dos conceitos de caso fortuito e força maior, assinala 
que o contrato de transporte, precisamente por encerrar uma obrigação de garantia, reclama um 
método diferenciado para identificar os “fatos necessários” capazes de elidir a responsabilidade 
civil do transportador. (MARTINS-COSTA, Judith. Do inadimplemento das obrigações. In: 
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). Comentários ao novo código civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003. v. 5. tomo II. p. 200.) 

181 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. V Jornada de Direito Civil. Disponível em: < 
http://www.cjf.jus.br/CEJ-Coedi/jornadas-cej/enunciados-aprovados-da-i-iii-iv-e-v-jornada-de-
direito-civil/compilacaoenunciadosaprovados1-3-4jornadadircivilnum.pdf> Acesso em: 18 jul. 2015. 
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veículo ocorridos em seu estacionamento” 182 . Nos termos do enunciado 479, 

também da Súmula no STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente 

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias.”183 O enunciado 492 da Súmula do 

STF, a seu turno, estabelece que “A empresa locadora de veículos responde, civil, e 

solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do 

carro locado”. 184  Em todos esses casos, como se vê, o dever de indenizar é 

imputado a quem, tecnicamente, não pode ser considerado causador direto do dano. 

 

b) Responsabilidade por fatos de animais 

Essa espécie de responsabilidade funda-se, tradicionalmente, em uma 

presunção de “culpa na guarda” ou em uma omissão humana em vigiar 

adequadamente o animal ou empregar as medidas preventivas adequadas185, o que 

é outra forma de dizer a mesma coisa.  

Mas a “culpa na guarda” escapa ao conceito clássico da culpa, não está 

fundada em uma reprovabilidade moral da conduta humana; não toma como 

paradigma o comportamento do bonus pater familia; resulta, apenas, do fato objetivo 

de se ter perdido a guarda da coisa, o seu controle. A imposição de uma presunção 

iure et de iure simplesmente esconde o fato de que, para o Direito, é irrelevante 

saber se o proprietário ou detentor do animal agiu, de fato, culposamente. Henri De 

Page, nesse sentido, critica essa construção, afirmando que, em hipóteses como 

essas, não se apresenta uma responsabilidade verdadeiramente subjetiva, mas 

"uma máscara elegante da teoria do risco"186. 

																																																								
182 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 130. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=130&b=SUMU&thesaur
us=JURIDICO> Acesso em: 18 jul. 2015. 

183 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479. Disponível em: < 
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=479&b=SUMU&thesaurus
=JURIDICO> Acesso em: 18 jul. 2015. 

184 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 492. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28492%29%29+NA
O+S%2EFLSV%2E&base=baseSumulas&url=http://tinyurl.com/l8r87hu > Acesso em: 18 jul. 2015. 

185 LIMA, Alvino. A responsabilidade civil pelo fato de outrem. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 
2000, p. 25. 

186 LIMA, op. cit., p. 24. 
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De acordo com o art. 936 do CC 187, o dono do animal deve ressarcir os 

prejuízos por este causados se não provar “culpa da vítima” ou força maior. As 

únicas hipóteses excludentes previstas pelo legislador, são, portanto, o fato 

exclusivo da vítima e a força maior. A ausência de culpa do proprietário e, da mesma 

forma, a ausência de participação causal deste não foram nem mesmo cogitadas. 

A imputação da responsabilidade, nos casos de danos causados por animais 

repousa, assim, no simples risco que esse animal representa, o qual deve ser 

suportado, nos termos da lei, pelo seu proprietário ou detentor. Não importa, por 

exemplo, se o cão foi incitado a atacar pelo dono ou se este estava viajando quando 

o animal fugiu de casa e causou dano a terceiros. A obrigação de indenizar se 

estabelece independentemente da existência de nexo causal direto e imediato entre 

o fato do animal e a conduta do seu proprietário ou detentor.188  

 

c) Responsabilidade por fatos de outrem 

No item “a”, supra, destacou-se algumas hipóteses em que pessoas são 

chamadas a reparar danos causados por terceiros, tendo em vista a exploração de 

uma atividade de risco. Também existem casos em que a responsabilidade indireta 

se justifica em imperativo de equidade não associado ao risco proveito ou ao risco 

criado. Esses casos estão relacionados no art. 932 do CC189. 

Conforme mencionado dispositivo legal, os pais respondem civilmente pelos 

danos causados pelos atos dos filhos menores que estejam sob sua autoridade e 

companhia (inciso I); o tutor ou curador, pelos atos dos tutelados ou curatelados, 

que se achem nas mesmas condições (inciso II); o empregador ou comitente, pelos 

atos dos seus empregados ou prepostos (inciso III); o dono de hotéis e 

estabelecimentos congêneres pelos atos de seus hóspedes (inciso IV); e também 

quem haja participado gratuitamente nos produtos do crime responde perante a 

vítima, até o limite do respectivo proveito (inciso VI). 

																																																								
187 “O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima 

ou força maior.” (BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm> Acesso em: 18 jul. 2015.) 

188 Em sentido contrário, Fernando Noronha entende que, nesse caso, deve haver nexo causal, 
porque se cuida de responsabilidade objetiva simples e não agravada (NORONHA. Fernando. 
Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 487).  

189  BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm> Acesso em: 18 jul. 2015. 
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Em todos esses casos tem-se um sujeito passivo que responde perante a 

vítima, ressarcindo o dano provocado pelo agente autor do fato material ou da 

omissão lesivas ao direito de outrem190. De acordo com o art. 933 do CC, referidos 

sujeitos responderão pelos atos dos terceiros mencionados, ainda que não tenham 

agido com culpa própria, ou seja, responderão de forma objetiva. Fica assim, 

afastado o argumento de que referidas pessoas responderiam por “culpa própria” 

presumida de forma iuris tantum.191  

 

d) Hipóteses de risco integral 

Em Direito Administrativo, afirma-se que, nas hipóteses conhecidas como de 

risco integral, fica dispensado o nexo de causalidade como pressuposto ao 

estabelecimento do dever de indenizar. Hely Lopes Meireles 192 , discorrendo a 

respeito da responsabilidade civil do Estado, afirma haver casos excepcionais 

submetidos à teoria do risco integral nos quais a indenização se impõe mesmo na 

ausência de nexo causal. Ele entende que a teoria do risco compreende duas 

modalidades: a do risco administrativo, que admite a exclusão da responsabilidade 

estatal em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou de força maior, e a do 

risco integral, que não admite tais dirimentes.  

Youssef Said Cahali critica esse posicionamento, aduzindo que tal distinção 

entre risco administrativo e risco integral é artificiosa e carente de fundamentação 

científica. Para ele, qualquer que seja a qualificação que se pretenda atribuir ao risco 

																																																								
190	“Em seu sentido amplo, a responsabilidade civil pelo fato de outrem se verifica todas as vezes em 

que alguém responde pelas conseqüências jurídicas de um ato material de outrem, ocasionando 
ilegalmente um dano a terceiros. Em matéria de responsabilidade pelo fato de outrem, a reparação 
do dano cabe a uma pessoa que é materialmente estranha a sua realização.” (LIMA, Alvino. A 
responsabilidade civil pelo fato de outrem. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2000. p. 34.) 

191	Gisela Hironaka, comentando o art. 935 do então Projeto de Código Civil, destaca: “Contudo, 
Contudo, e no meu sentir, o que mais se destaca como novidade a ser considerada é a revolução 
provocada pelo Projeto em matéria de responsabilidade por fato de outrem, pela adoção da teoria 
do risco-proveito e pelo consequente abandono, enfim, do frágil estratagema da inversão do ônus 
da prova. E assim, o colossal art. 935 do Projeto determina que as pessoas indicadas no artigo 
antecedente (os pais, o tutor, o curador, o empregador) responderão pelos atos daqueles 
indicados e a eles relacionados (os filhos menores, os pupilos, os curatelados e os empregados), 
ainda que não haja culpa de sua parte. Trata-se da tão ansiada transição da culpa presumida e do 
ônus probatório invertido para uma objetivação efetiva desta responsabilidade in casu.” 
(HIRONAKA, Gisela Maria F. Novaes. Tendências atuais da responsabilidade civil: marcos 
teóricos para o direito do século XXI. Revista Brasileira de Direito Comparado, Rio de Janeiro, n. 
19, p. 189-206, 2º sem. 2000. p. 205.) 

192 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 27 ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 
620. 
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como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado (risco integral, risco 

administrativo, risco-proveito) será sempre possível excluir ou atenuar o dever de 

indenizar quando fatores externos, voluntários ou não, tiverem prevalecido na 

causação do dano, rompendo o nexo de causalidade ou apenas concorrendo na 

produção do resultado193. Também para Jairo Gomes, o nexo de causalidade é 

pressuposto que não pode ser dispensado nem mesmo nos casos de 

responsabilidade objetiva fundada em risco integral194.  

Maria Sylvia Zanella di Pietro 195  destaca que a polêmica é puramente 

terminológica e indica algumas hipóteses legais nas quais a responsabilidade civil do 

Estado estaria submetida à teoria do risco integral tal como enunciada por Hely 

Lopes Meireles: a) nos casos de acidentes nucleares, com fundamento no artigo 21, 

XXIII, “d”, da Constituição196; e b) nos casos de atos terroristas, atos de guerra e 

eventos correlatos, contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras, com 

fundamento nas Leis n. 10.309/2001197 e n. 10.744/2003198. 

 

e) Inscrição irregular em cadastros de proteção ao crédito 

Os bancos de dados de proteção ao crédito, como o SPC-Brasil e a 

SERASA Experian, são entidades criadas para coletar, armazenar e transmitir a 

terceiros informações sobre a capacidade financeira de pessoas interessadas em 

contrair financiamentos. São alimentados, basicamente, por credores (normalmente 

comerciantes) que, diante do inadimplemento de uma dívida, comunicam a essas 

																																																								
193 CAHALI, Youssef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007. p. 40-41 
194 GOMES, José Jairo, Responsabilidade Civil e Eticidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 234. 
195 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 21 ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 612-613. 
196 “[...] a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa” (BRASIL. 

Constituição Federal, de 05 de novembro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 18 jul. 2015. 

197 “Art. 1º Fica a União autorizada a assumir as responsabilidades civis perante terceiros no caso de 
danos a bens e pessoas no solo, provocados por atentados terroristas ou atos de guerra contra 
aeronaves de empresas aéreas brasileiras no Brasil ou no exterior.” (BRASIL. Lei n. 10.309, de 22 
de novembro de 2011. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10309.htm> Acesso em: 18 jul. 2015.) 

198 “Art. 1º Fica a União autorizada, na forma e critérios estabelecidos pelo Poder Executivo, a 
assumir despesas de responsabilidades civis perante terceiros na hipótese da ocorrência de 
danos a bens e pessoas, passageiros ou não, provocados por atentados terroristas, atos de 
guerra ou eventos correlatos, ocorridos no Brasil ou no exterior, contra aeronaves, de matrícula 
brasileira, operadas por empresas brasileiras de transporte aéreo público, excluídas as empresas 
de táxi aéreo.” (BRASIL. Lei n. 10.744, de 9 de outubro de 2003. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.744.htm#art10> Acesso em: 18 jul. 2015.) 
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instituições sobre a dívida não paga e o nome do devedor que, então, é incluído 

(“negativado”) em um cadastro de inadimplentes. 

Nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, a inscrição em referência deve ser 

previamente comunicada ao consumidor, até mesmo para que ele possa promover o 

pagamento da dívida, impedindo o registro negativo ou, então, encontrando alguma 

inexatidão, possa exigir sua correção imediata. O cadastramento negativo do 

consumidor sem essa notificação prévia configura irregularidade que rende ensejo a 

danos morais e, eventualmente, também a danos materiais199.  

Na jurisprudência do STJ, consolidou-se o entendimento de que a 

responsabilidade por essa comunicação prévia é exclusiva das entidades 

mantenedoras dos bancos de dados. Nesse sentido, foi editado o enunciado n. 359 

da Súmula do STJ, com a seguinte redação: “Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição.”200  

Assim, as ações indenizatórias fundadas nessa causa de pedir devem ser 

propostas apenas em desfavor dessas entidades, não havendo responsabilidade 

solidária passiva do credor que tenha simplesmente encaminhado uma notícia de 

dívida vencida para cadastramento. 201  O entendimento se ampara, em última 

análise, na percepção de que inexiste nexo causal direto imediato entre a conduta 

do credor e o resultado danoso (inscrição irregular por ausência de comunicação 

prévia). 

Com a edição da Lei n. 12.414/2011, espera-se, no entanto, uma 

modificação desse entendimento. Nos termos do art. 16 desse diploma, “o banco de 

																																																								
199 “A ausência de comunicação, por si só, ainda que a informação seja verdadeira, já caracteriza a 

ilegalidade do registro e, consequentemente, a possibilidade de indenização por danos morais e 
materiais, além de aplicação de sanção administrativa.” (BESSA, Leonardo Roscoe. 
Responsabilidade civil dos bancos de dados de proteção ao crédito: diálogo entre o Código de 
Defesa do Consumidor e a Lei do Cadastro Positivo. Revista de Direito do Consumidor. v. 23, n. 
92. P. 49-73, mar/abr 2014. p. 64.) 

200 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Súmula n. 359. Disponível em < 
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=359&b=SUMU&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=1> 
acesso em 27 jan. 2016. 

201 Nesse sentido, confiram-se, por exemplo: BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. 
REsp 751.809/RS. 3ª Turma. Relator: Ministro Sidnei Beneti. Brasília, 21 de fevereiro 2008. DJe 
10/03/2008; e BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental nos Embargos de 
Declaração no Recurso Especial. AgRg nos EDcl no REsp 907.608/RS, 3ª Turma, Relator: 
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília. 26 de outubro de 2010. DJe 05/11/2010. Ambos 
disponíveis em: <www.stj.jus.br> Acesso em 27 jan. 2016. 
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dados, a fonte e o consulente são responsáveis objetiva e solidariamente pelos 

danos materiais e morais que causarem ao cadastrado”202. Assim, fica estabelecida 

uma responsabilidade solidária passiva entre o arquivista e a fonte, mesmo que esta 

não tenha ela concorrido direta e imediatamente para a produção do dano. 

Leonardo Roscoe Bessa203 alerta que a solidariedade passiva prevista no 

art. 7o, parágrafo único, do CDC, não trouxe muitas novidades em relação ao 

tratamento do nexo causal, porque continua ensejando debate processual quanto à 

causalidade concorrente do órgão mantenedor do cadastro e do fornecedor que 

encaminha a informação desabonadora. Esse dispositivo teria apenas reforçado a 

ideia tradicional de que a reparação do dano, em caso de coautoria, toca a todos 

que o tenham causado.204 

A solidariedade passiva prevista no art. 16 da Lei n. 12.414/2011, ao 

contrário, se estabelece automaticamente, sem obrigação de provar que o dano, no 

caso concreto, tenha sido causado também pela conduta do credor. O consumidor 

estará autorizado, doravante, a incluir no polo passivo da ação reparatória não 

apenas o órgão responsável pela manutenção do cadastro e pelo envio da 

notificação prévia, mas também o próprio credor, que apenas tenha noticiado a 

existência da dívida, sem necessidade de comprovar que houve nexo causal entre a 

conduta deste último e o dano efetivamente produzido.205 

Os casos destacados nos itens acima parecem confirmar a hipótese 

defendida por alguns doutrinadores de que existe responsabilidade civil sem nexo 

causal. Em todas essas hipóteses transparece, afinal, a imposição de 

responsabilidade civil a quem não pode ser considerado causador direto e imediato 

do dano.  
																																																								
202  BRASIL, Lei n. 12.414, de 9 de junho de 2011. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12414.htm> Acesso em: 27 jan. 
2011. 

203 BESSA, Leonardo Roscoe. Responsabilidade civil dos bancos de dados de proteção ao crédito: 
diálogo entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Cadastro Positivo. Revista de Direito 
do Consumidor. v. 23, n. 92. P. 49-73, mar/abr 2014. p. 61-62. 

204 A esse respeito, aliás, já estabelece a parte final do art. 942 do CC: “[...] se a ofensa tiver mais de 
um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.” (BRASIL. BRASIL. Lei n. 10.406, de 
10 de janeiro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm> 
Acesso em: 18 jul. 2015.) 

205 Essa discussão, prossegue Bessa, apenas será relevante em eventual ação regressiva proposta 
pelo órgão mantenedor do registro em desfavor do credor comunicante (BESSA, Leonardo 
Roscoe. Responsabilidade civil dos bancos de dados de proteção ao crédito: diálogo entre o 
Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Cadastro Positivo. Revista de Direito do Consumidor. 
v. 23, n. 92. P. 49-73, mar/abr 2014. p. 62). 
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Sensível à constatação de que o dever de reparar o dano se estabelece, 

muitas vezes, a despeito de um liame causal direto e imediato entre a conduta do 

responsável e o resultado lesivo, Maria Helena Diniz, por exemplo, define o instituto 

da responsabilidade civil como a aplicação de medidas capazes de obrigar 

determinada pessoa “a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em 

razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por 

alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal”206.  

Pablo Malheiros da Cunha Frota também parece concordar que o nexo de 

imputação permite a atribuição de responsabilidade civil a quem não se apresenta 

como causador do dano. Para ele, o nexo de imputação “pode ser considerado 

como um fator de justiça que autoriza a condenação do lesante e (ou) responsável 

em reparar o dano à vítima”207. 

De acordo com uma interpretação isolada das hipóteses legais destacadas, 

parece, de fato, que a responsabilidade pode se estabelecer mesmo na ausência de 

um nexo causal entre o dano e a conduta do responsável, com fundamento, 

diretamente, no nexo de imputação. 

O reconhecimento da importância e da autonomia do nexo imputacional abre 

caminhos, até mesmo, para novas propostas de estruturação da responsabilidade 

civil. Conforme a teoria da imputação objetiva, por exemplo, podem ser 

considerados causa do evento aqueles antecedentes que tenham criado um risco 

reprovado pelo ordenamento ou aumentado um risco proibido preexistente. Trata-se, 

como se percebe, de uma ratio completamente distinta daquela que vincula a 

responsabilidade civil às consequências de uma conduta antijurídica, porque 

definitivamente dispensada a consideração de uma causalidade natural para o 

estabelecimento da responsabilidade civil208. 

No campo da Análise Econômica do Direito, propõe-se que o dever de 

indenizar deve estar ancorado em uma ética utilitarista divorciada da lógica 

retributiva direcionada ao julgamento da conduta humana 209 que orienta a 

																																																								
206 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 35. 
207 FROTA. Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 189. 
208 LOPEZ, Tereza Ancona. Nexo causal e produtos potencialmente nocivos: a experiência brasileira 

do tabaco. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 28. 
209 O desenvolvimento da responsabilidade em uma linha dogmática mais tradicional caminha de 

braços dados com uma série de questões ligadas ao fundamento ético do instituto. Questiona-se, 
por exemplo, qual a missão primordial da responsabilidade civil: compensar a vítima, reparar o 
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responsabilidade civil desde os romanos. Em vez de perguntar sobre os danos e os 

seus causadores, os partidários da Análise Econômica do Direito sugerem que se 

impute a responsabilidade pelo ressarcimento do dano à pessoa que esteja em 

melhores condições de evitá-lo ou que possa fazer isso da forma mais barata. 

De acordo com Richard Posner e William Landes, o teste orginalmente 

proposto pelo juiz Learnerd Hand e, por isso, conhecido como regra de Hand deve 

permitir a comparação entre os custos envolvidos na prevenção do dano e os 

benefícios decorrentes da redução do risco. Nesses termos, seria devida a 

imputação da responsabilidade civil sempre que os custos relativos à evitação do 

dano se mostrassem inferiores à sua reparação.  

Além disso, uma análise em termos marginais evidenciaria que o nível 

eficiente de precaução ocorre quando o incremento nos custos associados à adoção 

de uma maior precaução for igual à variação da perda esperada multiplicada pela 

probabilidade de ocorrência do evento danoso, ou seja, quando cada unidade 

monetária gasta em prevenção diminuir em uma unidade monetária a perda 

esperada com o acidente 210.  

A ideia de que o nexo de imputação constitui um critério de sobreposição 

parece coincidir com o pensamento de Kelsen, para quem, como visto, a imputação 

corresponde ao critério jurídico base de atribuição de responsabilidade. Segundo 

essa linha, o dever de reparar não estaria fulcrado, propriamente, no nexo de 

causalidade, mas no nexo de imputação. Este sim é que poderia se caracterizar, 

entre outros, pela causação culposa (ou dolosa) de um dano injusto, pela assunção 

de um risco, por uma posição de garantia, etc.  

Talvez nesse sentido propugnado por Kelsen seja possível compreender a 

assertiva de Savatier que, discorrendo sobre coexistência das responsabilidades 

objetiva e subjetiva, propugnava que culpa e risco deveriam deixar de ser 

																																																																																																																																																																													
dano, punir o agente causador do dano? E qual deve ser o caráter do ressarcimento: punitivo ou 
sócio-pedagógico? Como auxiliar a gestão de risco das atividades empresariais? A Análise 
Econômica do Direito tem uma abordagem mais simples. Partindo da premissa de que os agente 
econômicos comparam os custos e os benefícios das diferentes alternativas de conduta que têm 
diante de si antes de tomar uma decisão, a doutrina em questão busca simplesmente conferir 
eficiência econômica às normas legais, determinando que a responsabilização é desejável se 
fornecer incentivos adequados para que os agentes adotem níveis ótimos de precaução no 
exercício de suas atividades. (COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia. 5 ed. Porto 
Alegre: Bookman Companhia Editora, 2010.) 

210 COOTER; ULEN, op. cit., p. 319-357. 
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considerados como fundamentos da responsabilidade civil, para ocuparem o lugar 

que efetivamente ocupam, de fontes da responsabilidade civil.211 

Sintetizando tudo o quanto se expôs numa tentativa de organizar o 

raciocínio, parece razoável convencionar que: nexo de imputação (ou de atribuição) 

constitui o liame valorado pelo Direito como suficiente, segundo um critério de 

justiça, para autorizar a atribuição de responsabilidade civil.  

Fatores de atribuição, a seu turno, são os critérios que orientam a fixação do 

nexo de imputação. Admitindo-se que esse nexo se exprime, de ordinário, pela 

causação culposa de um dano ou pelo exercício de uma atividade de risco, os 

fatores de atribuição seriam a culpa, na primeira hipótese, e o risco, na segunda. 

Prosseguindo nesse raciocínio, pode-se avançar e argumentar que: 

conectando-se o nexo de imputação também à assunção de uma posição de 

garantia em relação a determinados riscos e a um critério de equidade social, o fator 

de atribuição consistirá, nesses casos, na solidariedade ou na garantia. Pablo 

Malheiros da Cunha Frota212 fala, a propósito, em fatores subjetivos e objetivos de 

atribuição de responsabilidade. Os primeiros seriam a culpa e dolo, os segundos o 

risco, a equidade e a garantia.213  

O nexo causal propriamente dito consistiria no liame causal (e não 

meramente ético, porque nessa categoria já está sediado o nexo de imputação) 

valorado pelo Direito como suficiente (residindo aí sua dimensão normativa), que se 

estabelece entre o dano e a conduta culposa do agente, nas hipóteses de imputação 

																																																								
211 SAVATIER. Apud PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 10 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2012. p. 271.  
212 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 58. 
213 Caitlin Sampaio Mulholland parece estabelecer outro tipo de relação entre esses conceitos. 

Referida autora, mais ou menos na mesma linha esposada por Fernando Noronha, entende que o 
fator de atribuição (e não propriamente o nexo de imputação) representaria um dos pressupostos 
da obrigação de indenizar. Assim, não haveria possibilidade de o fator de atribuição se associar 
diretamente ao nexo de imputação para estabelecer o dever de indenizar com dispensa do nexo 
causal. “Se analisarmos os três elementos que compõem a obrigação de indenizar (dano, nexo de 
causalidade e fatores de atribuição – culpa ou risco) percebemos que cada qual cumpre um 
finalidade estruturada pela teoria geral da responsabilidade civil, a saber: a) o reconhecimento do 
dano injusto cumpre a função de fazer nascer a obrigação de indenizar – uma vez identificado o 
dano surge a princípio a obrigação de repará-lo; b) os fatores de atribuição – culpa e risco – 
cumprem a função de individualizar a conduta – culposa ou arriscada – a que se pretende imputar 
subjetivamente a obrigação de indenizar; e, por fim, c) o nexo causal, que será o elemento de 
ligação entre os dois dados anteriores, identificando que determinada conduta foi causa do 
resultado danoso, surgindo daí o causador do dano, aquele a quem devem ser imputadas as 
consequências jurídicas da obrigação de indenizar.” (MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. A 
responsabilidade civil por presunção de causalidade. Rio de Janeiro: GZ, 2010. p. 81.) 
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subjetiva, ou então entre o dano e o risco suportado pelo agente, nos casos de 

imputação objetiva.  

 

2.4 O nexo causal normativo nas hipóteses de responsabilidade ditas sem nexo 

Afirmou-se acima que o nexo causal deve corresponder a uma relação de 

causa e efeito valorada pelo Direito como suficiente para que se estabeleça o dever 

de reparar, daí resultando, é certo, sua dimensão normativa. Cumpre, no entanto, 

demonstrar de que forma isso ocorre e, possivelmente, o melhor jeito de fazer isso 

seja enfrentando um paradoxo que, a essa altura, o leitor mais atento já terá 

identificado. 

Nas hipóteses de fortuito interno, de risco integral, de fato de animais, etc., o 

sistema parece trabalhar, como se viu, com uma imputação de responsabilidade 

sem nexo causal. Essa afirmativa, todavia, não se harmoniza com a premissa 

apresentada anteriormente, e tão fortemente enraizada, de que o nexo causal 

constitui elemento sempre necessário ao estabelecimento da responsabilidade civil. 

Afinal, a relação causal constitui pressuposto do dever de indenizar, ou não? 

Não é fácil responder a essa pergunta, muitos autores não oferecem uma 

solução clara. Fernando Noronha, por exemplo, afirma que: 

 
Em princípio só existe obrigação de reparar os danos que tenham 
sido causados por fatos da responsabilidade da pessoa obrigada a 
indenizar, embora estes não tenham de ser necessariamente 
resultantes de sua atuação: poderão ser fatos de outra pessoa, por 
quem aquela seja responsável, ou fatos de coisas ou animais 
pertencentes a esta. Somente nas situações de responsabilidade 
objetiva agravada [como a do transportador] é que se prescinde do 
nexo de causalidade, como o que se obriga uma pessoa a responder 
por danos não causados por ela, nem por seus dependentes, nem 
por suas coisas, embora ainda se exija uma estreita conexão com 
uma determinada atividade, de forma que seja possível falar em risco 
inerente, característico ou típico da coisa.214 

 

Se o dano não foi resultante da atuação do responsável, como coloca o 

autor na primeira frase desse parágrafo, seria possível extrair que, para ele, não 

haveria nexo causal entre o dano e o responsável nessas hipóteses de 

responsabilidade indireta. Na segunda parte do parágrafo, porém, o autor parece 
																																																								
214 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 587. 



 
	

	

89 

desautorizar essa conclusão ao afirmar que “somente nas situações de 

responsabilidade objetiva agravada se prescinde do nexo de causalidade”. E mesmo 

essa segunda afirmativa, aparentemente, não foi formulada de modo irrestrito, 

porquanto destacada a necessidade de uma “estreita conexão” entre o dano e a 

atividade de risco. 

Edis Milaré, discorrendo sobre a responsabilidade ambiental do poluidor, 

aponta que ela estará presente mesmo quando verificado caso fortuito, força maior 

ou fato de terceiro, o que, aparentemente, seria indicativo de uma responsabilidade 

assentada exclusivamente em nexo de imputação, com absoluta dispensa de uma 

relação causal. Logo em seguida, entretanto, contradiz essa que seria a conclusão 

esperada ao afirmar que, para a imposição do dever de indenizar, basta “o simples 

fato de existir a atividade [de risco] somado à existência do nexo causal entre essa 

atividade e o dano [ambiental]”215. 

Ora, se a existência de excludentes de causalidade como o caso fortuito, a 

força maior e o fato de terceiro não afastam a obrigação de reparar o dano 

ambiental, é porque este se estabeleceria mesmo na ausência de uma relação 

causal. Com que fundamento, então, se pode exigir que haja nexo causal entre a 

atividade de risco explorada e o dano para que se imponha a responsabilidade? 

Pela lógica, quando se aduz que determinada responsabilidade exige a presença do 

nexo causal, o reconhecimento de uma causa excludente desse nexo também 

exclui, por força de consequência, a própria responsabilidade. 

De acordo com o modelo fixado, as situações de caso fortuito, força maior e 

fato exclusivo da vítima ou de terceiro impedem que se reconheça a existência de 

nexo causal entre o dano e a conduta do agente contra o qual se dirige a pretensão 

reparatória. O reconhecimento de responsabilidade, nesses casos, deveria se 

assentar, portanto, em uma relação puramente imputacional e não causal. 

Não é fácil, porém, ceder à proposta de uma responsabilidade sem nexo 

causal. Essa resistência que, como visto, pontua as considerações de Fernando 

Noronha e Edis Milaré, entre outros, parece se fortalecer pela convicção de que uma 

responsabilidade sem nexo causal abriria a possibilidade de responsabilização de 

pessoas vinculadas ao evento danoso por critérios ainda não muito claros. 
																																																								
215 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. 2 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001. p. 435.  



 
	

	

90 

Thomas Kuhn assevera que o surgimento de paradigmas, assim 

compreendidas “as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante 

algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de 

praticantes de uma ciência”216,	 é o primeiro sinal de que um determinado ramo 

científico adquiriu maturidade 217 . Segundo ele, isso se dá porque nenhum 

seguimento do conhecimento humano pode ser interpretado na ausência de algum 

corpo implícito de crenças metodológicas e teóricas interligadas que permita a 

seleção, avaliação e crítica218.  

Mas o estabelecimento de um paradigma não significa que um trabalho foi 

completado de uma vez por todas219. Durante o período que o autor designa como 

de normalidade, a comunidade científica se dedica, essencialmente, a comprovar e 

aperfeiçoar as teses que constituem e dão suporte a esse paradigma. A respeito 

desse esforço de aprimoramento, ele cita, inclusive, um exemplo que soará muito 

palpável àqueles que atuam no campo jurídico: “Tal como uma decisão judicial 

aceita no direito costumeiro, o paradigma é um objeto a ser melhor articulado e 

precisado em condições novas ou mais rigorosas.”220 

No estudo da responsabilidade civil (e também penal), a exigência de um 

nexo causal entre a conduta do agente e o resultado danoso, constitui, sem dúvida, 

um paradigma. Portanto, antes de se admitir – com base apenas nas hipóteses 

anteriormente destacadas de responsabilidade por fatos de outrem, de risco integral, 

fortuito interno, etc. –, a possibilidade de uma responsabilidade sem nexo causal é 

preciso averiguar se, mediante um novo tipo de articulação, não é possível assimilar 

essas aparentes anomalias ao paradigma vigente221. 

																																																								
216 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. 5 ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. p. 

13.	
217 KUHN, op. cit., p. 31. 
218 KUHN, op. cit., p. 37. 
219 “Os paradigmas adquirem seu status porque são mais bem-sucedidos que seus competidores na 

resolução de alguns problemas que o grupo de cientistas reconhece como graves. Contudo, ser 
bem sucedido não significa nem ser totalmente bem sucedido com um único problema, nem 
notavelmente bem sucedido com um grande número.” (KUHN, op. cit., p. 44.) 

220 KUHN, op. cit. p. 44. 
221 José Jairo Gomes ressalta que, nada obstante a transformação do conceito de causa, a respeito 

da qual nos ocuparemos com mais vagar no item seguinte, “no espaço jurídico, especialmente na 
responsabilidade civil, ainda são úteis e até necessárias, as clássicas ideias de causa.” (GOMES, 
José Jairo, Responsabilidade Civil e Eticidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 281.) 
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O ímpeto de inovar e romper paradigmas deve ser visto com muito cuidado 

no campo do Direito, pela singela razão de que vigora em nosso sistema o princípio 

da segurança jurídica. Assim é que, antes de se prestar adesão incondicionada à 

ideia de que existem hipóteses de responsabilidade sem nexo causal, cumpre 

verificar se elas não são apenas aparentes, isto é, se não é possível conformá-las 

ao paradigma vigente mediante um novo tipo de articulação e aperfeiçoamento de 

seus postulados. 

Seguindo essa linha, é legítimo afirmar que – naquelas hipóteses de fortuito 

interno, de responsabilidade por fatos de terceiros, de risco integral, etc. –, o dever 

de indenizar não se estabelece, propriamente com a dispensa de um nexo causal. O 

que ocorre é que, nesses casos, tem-se em vista um determinado sentido para a 

expressão em destaque: aquele que designa como causa o evento que natural, 

direta e imediatamente tenha propiciado a ocorrência do dano. 

Admitindo-se que o termo possa ser empregado em um sentido mais 

ampliado, talvez seja possível continuar a sustentar que o nexo causal constitui 

pressuposto essencial ao estabelecimento da responsabilidade civil em qualquer 

situação. Partindo-se da premissa de que a causa de um evento, para efeitos 

jurídicos, também pode designar os fatos que não guardem relação direta e imediata 

com esse mesmo evento, é possível vislumbrar a existência de um vínculo causal, 

ainda que remoto, mesmo nos casos em que o nexo de imputação parece se afirmar 

como suficiente para fazer nascer o dever de indenizar.  

Quando verificado um fortuito interno, por exemplo, a própria percepção de 

que o ato praticado por terceiro ou o fato da natureza configuram um risco inerente à 

atividade explorada pelo agente a quem atribuído o dever de reparação já ilustra a 

imagem de que referido agente pode ser considerado, no mínimo, cocausador do 

dano. A assertiva corrente de que, nesses casos, a atividade de risco foi mera 

ocasião para a produção do dano já ressalta, como se vê, a existência de uma 

relação causal, ainda que remota. 

A pedra atirada contra o coletivo e que vem a atingir um passageiro, embora 

lançada por terceiro, somente produziu esse resultado, porque a execução do 

contrato de transporte entabulado entre as partes foi ocasião para o surgimento do 

dano. Dessa forma, a oferta do serviço no mercado de consumo seria uma 

concausa. A fraude bancária cometida por terceiro, igualmente, apenas acarreta 
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danos ao correntista, porque este se valia dos serviços bancários da instituição 

financeira que, sob a perspectiva proposta, também poderia ser considerada 

cocausadora do dano. 

Na responsabilidade por fato de animal também fica evidente que o 

proprietário ou possuidor somente pode ser responsabilizado, porque, algum dia 

adquiriu ou acolheu referido animal. Apenas se pode responsabilizar o pai pelo ato 

danoso que o seu filho menor tenha causado, porque ele, em um determinado 

momento, se investiu do poder familiar, assumindo, de certa forma, uma posição de 

garante. O fornecedor só pode ser responsabilizado solidariamente pela falta de 

notificação prévia do consumidor, em casos de inscrição irregular em cadastro de 

inadimplentes, porque encaminhou a informação desabonadora para cadastro. 

Essa linha argumentativa, a qual destaca a existência de um liame causal 

também nas hipóteses em que a responsabilidade parece assentada exclusivamente 

em um nexo de imputação, opera mediante investigação regressiva, que identifica 

como causa antecedentes mais remotos do fato danoso. Trata-se, em suma, de 

admitir que, nessas hipóteses, o sistema jurídico está mais próximo da teoria da 

equivalência dos antecedentes causais do que da causalidade direta e imediata. 

Certamente ninguém cogitará responsabilizar determinado transportador 

pelos danos que o passageiro, optando pelos serviços de uma empresa concorrente, 

tenha sofrido. Não se imaginaria, da mesma forma, responsabilizar o proprietário de 

uma usina de energia atômica pelos danos nucleares provenientes do vazamento 

em reator de uma outra usina.  

Importa, assim, buscar, nos antecedentes mais remotos do fato danoso, um 

que possua alguma relevância causal compatível com o sistema jurídico. Essa 

racionalidade, inspirada na equivalência dos antecedentes causais (com as devidas 

mitigações), pode ser adotada, sem muita dificuldade, em todos os casos antes 

apresentados. Sob esse ponto de vista, segundo o qual todas as circunstâncias 

antecedentes de um determinado dano podem ser consideradas causa desse 

mesmo dano, não seria de todo incorreto sustentar, afinal, que também naquelas 

hipóteses destacadas estará presente o nexo causal como pressuposto do dever de 

indenizar. 
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Segundo essa proposta de aperfeiçoamento do paradigma, não seria 

adequando sustentar que existem hipóteses legais de responsabilidade civil 

fundadas exclusivamente em um nexo de imputação. Haveria, simplesmente, 

hipóteses em que o sistema exigiria um nexo causal direto e imediato, e hipóteses 

em que ele admitiria uma causalidade mais remota. 

Quando se propugna pela delimitação de novos sentidos para a expressão 

nexo causal, uma possível proposta seria afirmar que ela, dada a precedência do 

nexo de imputação, pode designar, por metonímia, também relações associativas 

não causais. Essa acepção, no entanto, contraria o sentido comum da linguagem e 

somente a muito custo se faria compreender aos destinatários da norma jurídica, 

inserindo um complicador extra nesse campo do conhecimento humano já tão 

movediço. 

Por ora, o que se propõe, simplesmente, é que, até mesmo nas hipóteses 

em que a sobreposição do nexo de imputação parece dispensar a existência de um 

nexo causal, esse elemento, embora sob outra roupagem, ainda será imprescindível 

para o estabelecimento do dever de indenizar. Como consequência, esses conceitos 

(nexo de imputação e nexo causal) sempre estariam coordenados e nunca 

sobrepostos. 

Nas situações em que o nexo de imputação se evidencia pela causação 

culposa de um dano injusto essa coordenação se mostra mais nítida, sobressaindo a 

relevância do elemento causal. Aqui se insere a maior parte dos casos. Quando se 

diz que determinada empresa deve pagar danos morais ao consumidor por inserir 

seu nome em cadastros de restrição ao crédito por dívida inexistente; quando se 

alega que determinado órgão de imprensa deve reparar alguém pelo uso indevido 

de sua imagem; quando se reconhece que o condutor/proprietário, culpado em 

acidente de trânsito, deve indenizar o proprietário do outro veículo pelos consertos 

necessários, em todos esses casos, sobressai uma coordenação equilibrada entre 

nexo de imputação e nexo causal. Aqui, o sentimento de justiça que corresponde ao 

nexo de imputação advém, precisamente do fato de que o responsável foi o 

causador do dano. Entendendo-se, por causa, nessas situações, o evento que direta 

e imediatamente resultou no evento danoso. 

Nos casos em que o nexo de imputação se expressa pelo risco da atividade, 

pela garantia ou pela equidade, a coordenação com o nexo de causalidade será 
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menos intensa222, mas ainda assim estará presente. Quando se afirma, por exemplo, 

que uma instituição financeira deve responder em caso de fraudes bancárias ou que 

o pai é responsável pelos danos causados pelo filho menor, o sentimento de justiça 

que informa o nexo de imputação pressupõe uma relação causal menos direta entre 

a conduta do responsável e o resultado danoso. Mas, mesmo nesses casos, o nexo 

de causalidade não estará de todo dispensado. 

Não se trata de um mero jogo de palavras formulado com o objetivo de 

reabilitar um paradigma moribundo. Trata-se de reconhecer que o próprio sistema 

trabalha um nexo de causalidade em graus e sentidos diversificados. Bem se sabe 

da inconveniência de se prestigiar mais de um sentido para um conceito tão caro ao 

instituto da responsabilidade civil, mas essas nuances estão efetivamente presentes 

no estudo do tema.  

Imagine-se, por exemplo, que um cão tenha escapado do canil em que 

mantido pelo seu dono, no quintal da casa, e, ganhando a rua, ataque um 

transeunte. Os danos verificados terão sido causados, segundo o uso corrente 

dessa expressão, pelo animal e não pelo seu dono. Realmente, a causalidade direta 

e imediata se estabelece em relação do fato do animal, respondendo o seu 

proprietário apenas em virtude do nexo de imputação estabelecido pela lei.223 

Mesmo nesse caso, porém, o sistema não prescinde totalmente da existência de 

uma relação causal entre o dano e o sujeito a quem imputado o dever de repará-lo.  

Quando se afirma que apenas o proprietário do animal pode ser chamado a 

responder pelo ocorrido, admite-se, implicitamente, que isso ocorre porque referido 

sujeito assumiu uma posição de garantia pelos danos que esse animal pudesse 

																																																								
222 Talvez por esse motivo haja quem defenda ser o nexo causal elemento dispensável para a 

configuração da responsabilidade objetiva. Jussara Suzi Ferreira, por exemplo, entende que: “O 
nexo de causalidade pela teoria subjetiva significa, em verdade, instrumento de cognição, que 
permite verificar o dano causado pelo agente e se ele deve repará-lo, quando decorrer prejuízo a 
outrem. A teoria objetiva elabora outro nível de cognição. Basta conhecer da ocorrência do dano, 
como previsto em lei, impondo, desde logo a reparabilidade. Não se perquire do nexo de 
causalidade como concebido pela teoria subjetiva. Neste caso, a relação é exclusivamente 
imputativa.” (FERREIRA, Jussara Suzi Assis Borges Nascer. A responsabilidade Civil e o Nexo de 
Causalidade. Akrópolis, Umuarama, v. 7, n. 28, p. 18-24. 1999. p. 20.) 

223 Nesse caso, acrescente-se, a quantificação da indenização imposta, que constitui a segunda 
função do nexo causal, mostra-se absolutamente independentemente da conduta do proprietário. 
Não se afirma, perceba-se, que referida quantificação ocorre sem consideração ao elemento 
causal. Esse continuará a informar o quantum indenizatório, uma vez que apenas os danos 
relacionados ao fato do animal podem ser contemplados na indenização. O que se afirma é que 
referida proporção não se estabelece em relação à conduta do proprietário que, para essa 
finalidade, não pode ser considerado causador do dano. 
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provocar. E a assunção dessa posição se insere dentre de uma cadeia de eventos 

na qual um deles, em especial, possui relevância causal. É essa relevância causal, 

com efeito, que vem a individualizar o ofensor, distinguindo-o de todos os demais 

membros da coletividade.  

Também nesses casos, portanto, a função de identificar o responsável pela 

reparação do dano continuará a cargo do nexo causal. Assim, a presença da 

causalidade se faz sentir pela verificação dos seus efeitos. Tal como no quadro 

“ponte de Heráclito” de René Magritte, onde a existência do objeto retratado apenas 

se revela de forma indireta, pelo reflexo que ele produz, também a existência e a 

imprescindibilidade de um nexo causal nessas hipóteses, se confirma pela 

verificação de um de seus efeitos: a identificação do responsável. 

Obviamente o nexo causal presente nessas hipóteses de responsabilidade 

ditas, sem nexo, não será o mesmo verificado em geral nos casos de 

responsabilidade civil. Não se tem, nesses casos, uma causalidade direta e 

imediata, mas remota. Citou-se, anteriormente, a responsabilidade do poluidor por 

danos ambientais, a qual se estabelece mesmo diante de fato de terceiro, de força 

maior ou de caso fortuito. Admitindo-se que essas circunstâncias são, de fato, 

suficientes para romper o nexo causal224, é preciso convir que o liame remanescente 

entre a conduta do agente em face de quem se imputa a responsabilidade não pode 

ser aquele que justamente foi excluído por ditas circunstâncias.  

Quando Edis Milaré afirma necessário haver um nexo causal entre a 

atividade econômica arriscada e o dano ambiental para que se possa atribuir 

responsabilidade ao poluidor, tem em vista precisamente esse liame mais remoto 

que persiste mesmo após o advento das circunstâncias excludentes. Com efeito, as 

chamadas hipóteses excludentes de causalidade, conquanto tenham o condão de 

excluir a causa direta e imediata do dano, não parecem alcançar a causa remota.  

Pablo Medeiros da Cunha Frota afirma que a teoria do dano direto e 

imediato não é capaz de resolver os casos atinentes à causalidade jurídica, como 

																																																								
224 Gisela Sampaio da Cruz entende que, tecnicamente, apenas se poderia falar em rompimento ou 

interrupção do nexo causal nas situações em que determinado fato, por força própria, antecipa um 
resultado que iria necessariamente ocorrer em razão de outro fato anteriormente verificado 
(SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005. p. 157). 
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também são insuficientes as demais teorias 225. De fato, se o próprio sistema jurídico 

trabalha com sentidos diferentes para a expressão nexo causal, a depender da 

situação concreta, não parece mesmo apropriado afirmar que a teoria do dano 

direito e imediato ou qualquer outra apresentada até aqui possa prevalecer de forma 

hegemônica em todas as situações para a identificação da causa. 

A destacada confusão na aplicação das teorias da causalidade não se deve, 

portanto, apenas à falta de consenso a respeito daquela aplicável em nosso sistema, 

ou a uma eventual natureza opinativa e personalista da nossa jurisdição. Decorre, 

antes, da própria insuficiência dessas teorias que, na prática, se assentam em um 

conceito naturalístico de causa que foi abandonado até mesmo nas ciências exatas 

e que não se coaduna com a matriz verdadeiramente normativa do instituto em 

pauta. Também decorre do fato de que o próprio sistema jurídico se utiliza da 

expressão nexo causal em sentidos diferentes. 

Se a teoria do dano direto e imediato parece satisfatória para guiar o 

julgador quando o proprietário de um veículo pretende indenização por danos 

materiais verificados em acidente de trânsito, o mesmo não ocorre na hipótese em 

que o passageiro de um ônibus urbano pretende indenização por danos corporais 

também sofridos nesse mesmo evento. Neste segundo caso, como a 

responsabilidade do transportador se estabelece até mesmo diante dos fatos de 

terceiros, desde que classificados como fortuitos internos, não há como prevalecer a 

teoria do dano direto e imediato sob pena de se inviabilizar a pretensão reparatória. 

A normatividade do nexo causal, vale dizer, não se revela apenas a partir de 

uma incursão filosófica ao conceito de causa e às premissas que estruturam e 

legitimam a responsabilidade civil. O caráter normativo do nexo causal também pode 

ser verificado de forma bastante concreta a partir da observação de que o próprio 

sistema jurídico se refere a ela ora em um sentido mais compatível com aquele que 

preside a teoria do dano direto e imediato, ora em outro sentido, mais próximo 

daquele verificado na teoria da equivalência dos antecedentes causais.  

A variação de sentidos com que se identifica o conceito de nexo causal não 

permite, em suma, a formulação de diretrizes seguras aplicáveis de forma genérica 

em todos os casos, transparecendo, muito pelo contrário, a subjetividade e 

																																																								
225 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 95. 
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variabilidade sintomáticas da normatividade que é própria desse instituto. Se ele 

reveste sentidos diferentes em cada situação e se está coordenado de uma maneira 

específica com o nexo de imputação a depender da hipótese legal, é porque 

constitui uma realidade de direito, e não de fato. 

Uma vez assentada a natureza normativa do nexo causal, o próximo passo é 

admitir que essa normatividade se expressa, por vezes, numa presunção de 

causalidade natural. No capítulo seguinte, serão abordadas algumas hipóteses de 

causalidade presumida já sedimentadas em nosso sistema jurídico e também 

algumas situações em que se cogita o estabelecimento dessa presunção. 
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3  Nexo causal normativo por presunção de causalidade. 
 

O nexo de causalidade, compreendido como a relação de causa e efeito que 

deve existir entre o resultado danoso e a ação ou omissão cometida pelo agente em 

desfavor de quem se pleiteia uma reparação, apresenta-se como um dos 

pressupostos mais importantes à realização do julgamento moral da conduta 

humana que vem a ser a própria matéria-prima da responsabilidade civil. 

Natural, portanto, que, de ordinário, se recuse a responsabilização com base 

em critérios de mera probabilidade, exigindo-se, ao contrário, a prova definitiva do 

nexo causal tal descrita pelas ciências naturais, como requisito indispensável para o 

estabelecimento da responsabilidade civil. A exigência constitui, de certa forma, uma 

garantia de realização do imperativo ético anteriormente mencionado. Caio Mário, a 

propósito, já assinalava que “probabilidade não é certeza”226.  

Soma-se a isso, o legado das teorias tradicionalmente utilizadas para 

explicar o nexo causal que, como visto, não superam por completo a necessidade de 

um vínculo fático entre condição e resultado. Existe, por assim dizer, um mutualismo 

entre o axioma segundo o qual o nexo causal deve ser sempre provado e a 

dimensão naturalística que está na base da noção corrente de causa. Quando se 

afirma não ser possível impor o dever de reparar o dano sem prova do nexo causal, 

tem-se em vista, precisamente, a relação de causa e efeito descrita pelas ciências 

da natureza, aferível empiricamente e, portanto, passível de comprovação mediante 

o procedimento técnico adequado. Sempre que se aduz que o nexo causal é uma 

realidade fática, abre-se espaço, justamente, para o recrudescimento desse ônus 

processual. 

A concepção normativa da causalidade jurídica rompe com essa lógica. 

Especialmente a partir do movimento de constitucionalização do Direito Civil, 

momento em que os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana (CF, 

art. 1º, III) e da solidariedade social (CF, art. 3º, I) ganharam assento cativo nas 

																																																								
226  Caio Mário da Silva Pereira, como já ressaltado, critica a teoria da causalidade adequada 

evidenciando o tradicional apego à prova do nexo causal: “É certo que, depois de ter surgido, 
bafejada por uma aura de prestígio, a doutrina da ‘causalidade adequada’ sofreu vigorosa crítica 
(Hebraud, Esmein, Houin), entrando em desprestígio. Argumenta-se que o caráter ‘adequado’ da 
causalidade depende do grau de probabilidade do dano. Mas probabilidade não é certeza.” 
(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 
111.) 
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discussões sobre responsabilidade civil – revigorando e enaltecendo o princípio da 

ampla reparação da vítima –, percebeu-se que era necessário não apenas aumentar 

as hipóteses de responsabilidade objetiva, como também reavaliar a concepção de 

nexo causal. Muitas vezes, afinal, a exigência de um vínculo natural de causa e 

efeito constitui não uma garantia, mas um obstáculo à realização do mencionado 

imperativo ético que orienta a responsabilidade civil. 

Gisela Sampaio da Cruz, discorrendo sobre o movimento de 

“desculpabilização” da responsabilidade e de ampliação das hipóteses de reparação 

da vítima, assinala a necessidade de, em certos casos, presumir-se o nexo causal 

com vistas à efetivação desse princípio de envergadura constitucional227. Aguiar 

Dias, embora sem invocar esse arcabouço Constitucional, também mencionava que 

as noções de normalidade e de experiência comum, aperfeiçoando as fórmulas de 

probabilidade e verossimilhança, permitiriam presumir tanto a existência de culpa 

quanto de nexo causal para efeito da imposição do dever de reparar228. 

Assim, a prova de uma relação natural de causa e efeito pode até mesmo 

ser necessária para a fixação da responsabilidade civil, mas apenas nas hipóteses 

em que a causalidade normativa se assenta nesse pressuposto. Nas situações em 

que o sistema trabalha com um critério de probabilidade, as quais, vale dizer, já 

existem desde muito antes da Constituição de 1988, o juízo positivo a respeito da 

causalidade pode se estabelecer com base em uma mera presunção de causalidade 

natural. 

																																																								
227 	“Em busca da reparação mais ampla possível, assistiu-se a um manifesto processo de 

‘desculpabilização’, com o incremento das hipóteses de responsabilidade objetiva. E graças à 
ideia de risco, ‘a política da responsabilidade desvinculou a relação de simbiose que havia entre a 
sanção da conduta e a proteção da vítima’. A responsabilidade civil passa a mirar ‘a pessoa do 
ofendido e não a do ofensor; a extensão do prejuízo, para a graduação do quantum reparador, e 
não a culpa do autor’. Nesse contexto, o conceito de nexo causal é também flexibilizado, com 
vistas a permitir a efetivação do princípio da reparação integral. Em face dos princípios 
constitucionais, não é mais possível exigir da vítima, diante de certas circunstâncias, a prova cabal 
da elação de causalidade. Assim, embora o nexo causal constitua, tal qual o dano, um dos 
elementos da responsabilidade civil, exige-se, com fundamento na nova ordem constitucional, que 
em certas situações o liame causal seja até presumido.” (SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O 
problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 17-18.)	

228 “[...] o que se verifica, em matéria de responsabilidade, é o progressivo abandono da regra actori 
incumbit probatio, no seu sentido absoluto, em favor da fórmula de que a prova incumbe a quem 
alega contra a normalidade, de que é válida tanto para a apuração de culpa, como para a 
verificação de causalidade. À noção da normalidade se juntam, aperfeiçoando a fórmula, as de 
probabilidade e de verossimilhança que, uma vez que se apresentem em grau relevante, justificam 
a criação das presunções de culpa." (DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 12 ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 91.) 
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Em um acidente de trânsito envolvendo particulares, por exemplo, parece 

razoável exigir a comprovação de que o veículo em desfavor de cujo condutor é 

formulada a pretensão condenatória tenha, efetivamente, causado o resultado 

danoso, no sentido naturalístico do termo 229 . Em outros casos, porém, como 

naqueles em que o objeto se perde enquanto estava na posse do devedor em mora 

– art. 399 do CC –, o próprio sistema presume a existência de uma relação causal 

entre a mora e o dano e, com fundamento nessa presunção, autoriza o proprietário a 

exigir do possuidor em mora as perdas e danos correspondentes. 

O reconhecimento de que existem hipóteses de causalidade presumida ope 

legis exorta o operador do direito a cogitar também hipóteses de presunção ope 

judicis. Sobretudo nos casos de causalidade múltipla e incerta, em que a 

comprovação de um nexo causal natural entre o dano e a conduta se revela muitas 

vezes impossível, o estabelecimento de presunções pode se apresentar como único 

meio de viabilizar a reparação de um dano injusto. 

A nova ordem constitucional, tutelando o princípio da ampla reparação da 

vítima, parece convidar o aplicador do Direito a se utilizar da presunção de 

causalidade, reconhecida pontualmente por lei, em outras situações em que essa 

prática ainda não está consolidada. E a sociedade de risco contemporânea, na qual 

se multiplicam os danos oriundos de causas complexas ou incertas, constitui locus 

propício para a utilização dessa ferramenta. 

 

3.1 Hipóteses de nexo causal normativo por presunção de causalidade consolidadas 

em nosso sistema jurídico 

De fato, as hipóteses de nexo causal normativo por presunção 

desempenham importante papel no sistema jurídico e, possivelmente em razão 

disso, estão desde muito tempo inseridas em nosso ordenamento jurídico. Existem, 

com efeito, inúmeras situações em que a própria lei trabalha com imposição de 

responsabilidade, civil e penal, fundada em presunções de causalidade. Nesse 

sentido, por exemplo, os crimes de perigo abstrato, a responsabilidade por condutas 

																																																								
229 Quando a pretensão reparatória for direcionada ao proprietário do veículo, tem-se hipóteses de 

responsabilidade indireta por fato da coisa, em que a existência de uma relação causal entre o 
indigitado responsável e o dano, consoante apresentado no capítulo anterior, apresenta-se apenas 
de forma mediata. 
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omissivas, por danos provocados em razão de objetos lançados ou caídos de 

edifício, etc. 

 

a) A presunção de causalidade nos crimes de perigo abstrato 

A percepção de que a probabilidade é um valor jurídico relevante, capaz de 

justificar o estabelecimento de responsabilidade não é novidade. A própria existência 

dos chamados crimes de perigo é evidência incontestável desse fenômeno. 

Damásio de Jesus explica que os crimes de dano, como o homicídio (art. 121 

do CP) e a lesão corporal (art. 129 do CP), se consumam com a efetiva lesão do bem 

jurídico e que os crimes de perigo, ao contrário, se consumam pela mera 

“possibilidade” de produção do dano230. Guilherme de Souza Nucci ressalta que, 

“enquanto o delito de dano consuma-se com a efetiva lesão a um bem juridicamente 

tutelado, o crime de perigo contenta-se com a mera probabilidade de dano” 231. Esse 

juízo de probabilidade, prossegue o autor, estaria fundado na normalidade dos fatos, 

isto é, na verificação do que usualmente costuma acontecer.232 

A parte especial do CP, no seu Título I, Capítulo III, agrupa vários crimes de 

perigo, como perigo de contágio venéreo233 e de contágio de moléstia grave234, 

abandono de incapaz235, etc. O Título VIII, Capítulo I, traz outras tantas infrações da 

mesma espécie, como a de incêndio 236 , explosão 237 , uso de gás tóxico ou 

																																																								
230 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal. v. 1. 23 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 189. 
231 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 12 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2012. p. 688. 
232 NUCCI, op. cit., p. 688. 
233 “Art. 130 - Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de 

moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado.” (BRASIL, Decreto-Lei 
2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del2848compilado.htm> Acesso em 15 jul. 2015.) 

234 “Art. 131 - Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato 
capaz de produzir o contágio.” (BRASIL, Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm> Acesso em 15 jul. 
2015.) 

235 “Art. 133 - Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por 
qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono.” (BRASIL, Decreto-
Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm> Acesso em 15 jul. 2015.) 

236 “Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de 
outrem.” (BRASIL, Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm> Acesso em 15 jul. 2015.) 

237 “Art. 251 - Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante 
explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos 
análogos”. (BRASIL, Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 
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asfixiante238, etc. Em todos esses casos, a simples relação de probabilidade entre a 

conduta descrita e a superveniência de dano é motivo suficiente justificar o tipo legal, 

permitindo o estabelecimento de uma sanção (penal) àquele que incorre na conduta 

proibida. Quando se fala, por exemplo, que deve ser repreendido penalmente (por 

infração ao art. 251 do CP) quem coloca engenho explosivo capaz de causar dano à 

vida ou à integridade física de outrem, admite-se que a mera probabilidade de dano 

implicada nessa conduta é suficiente para autorizar a aplicação da pena. 

Nesses casos, em que o legislador tipifica crimes de perigo mencionando 

expressamente o resultado naturalístico cuja produção deseja evitar, talvez seja difícil 

argumentar com a existência de uma presunção legal de causalidade. Conquanto a 

probabilidade se apresente nesses casos como critério de relevância incontestável, 

parece cerebrino defender a existência de um nexo causal presumido entre conduta e 

resultado, se este último, na maioria das vezes, nem mesmo terá se consumado. 

Sobretudo àqueles acostumados com a racionalidade do Direito Civil que, em regra, 

veda a responsabilidade sem dano, soa impróprio falar em nexo causal ligando uma 

conduta de risco a um dano que não se produziu.  

Talvez seja possível considerar que, nesses crimes de perigo concreto o 

próprio risco é, em si, o dano a ser evitado. A mera sujeição da vítima ao risco 

proibido assinalado na norma seria, nessa formulação, o resultado danoso da 

conduta criminosa concretamente realizado pelo agente. Assim, não se poderia 

cogitar um nexo causal presumido, porquanto apenas aquelas condutas que 

comprovadamente causassem esse risco proibido poderiam ser sancionadas 

penalmente. 

Paradoxalmente, é nos crimes de perigo abstrato, nos quais o legislador não 

menciona o resultado danoso a ser evitado, que se revela, de forma mais nítida, a 

existência de um nexo causal presumido. Considere-se, por exemplo, o porte de 

drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006239. Esse é um crime considerado de 

																																																																																																																																																																													
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm> Acesso em 15 jul. 2015.) 

238 “Art. 252 - Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, usando de gás 
tóxico ou asfixiante.” (BRASIL, Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm> Acesso em 15 jul. 2015.) 

239 “Art. 28.  Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo 
pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será 
submetido às seguintes penas.” (BRASIL, Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm> Acesso 
em 15 jul. 2015.) 
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perigo abstrato, porque, sem que a norma o indique expressamente, visa a punir o 

risco que o entorpecente representa para a saúde do usuário e da sociedade em 

geral240. Por óbvio, o efeito deletério do porte de substância tóxica não está no porte 

em si, mas no consumo dessa substância e, naturalmente, nas muitas ilicitudes que, 

como se sabe, envolvem sua produção e distribuição. O legislador, ciente dessa 

circunstância, resolveu criminalizar a conduta e, assim o fazendo, deixou 

transparecer a existência de um nexo causal presumido por lei entre o porte de 

drogas e os danos sociais dele decorrentes, os quais, nesses casos, dispensam 

comprovação, pois justamente são implícitos. Assim, sem que a norma mencione, o 

dano estará presumivelmente consumado pela simples realização da conduta 

descrita. 

 

b) A presunção de causalidade na responsabilidade por condutas omissivas 

O art. 13 do CP textualmente define causa como “a ação ou omissão sem a 

qual o resultado não teria ocorrido”241. Parece ilógico, no entanto, admitir que uma 

conduta omissiva, uma “não-ação” possa desencadear uma cadeia de eventos 

naturais que conduzam a um resultado específico. A inação é incapaz, afinal, de 

modificar o mundo exterior242. Como explicar, então, que ela seja considerada, não 

apenas pelo Direito Penal, mas também pelo Direito Civil, como causa de resultados 

danosos se ela, ontologicamente, não tem essa aptidão? 

																																																								
240  Nesse sentido: GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Sinopses Jurídicas: Legislação Penal 

Especial. n. 24. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 28. No mesmo sentido: BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. HC 102.940. 1ª Turma. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Brasília, 15 de 
fevereiro de 2011. DJe 6/4/2011 (Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC+e+%28102940%2
ENUME%2E%29%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/md3dgqd> Acesso em: 18 jul. 
2015) e BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. RHC 
37.094/MG. 6ª Turma. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Brasília, 04 de novembro de 2014. 
DJe 17/11/2014. (Disponível em 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=porte+adj3+%28droga+ou+entorpecente
%29+e+perigo+e+abstrato&&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=2> acesso em 18/07/2015). 

241 Nos termos do art. 13 do CP: “(…) Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado 
não teria ocorrido.” (BRASIL, Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm> Acesso em 15 jul. 2015.) 

242 Eugênio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli explicam que “no tipo objetivo omissivo, a 
conduta distinta da devida não causa o resultado típico. A mãe que tricota meias ao invés de 
alimentar o filho não causa a morte da criança no sentido físico: a conduta de tricotar meias causa 
as meias, mas não a morte do bebê. Na realidade, a morte do filho é causada pela inanição, isto é, 
por um processo causal que se desenvolve de forma independente.” (ZAFFARONI, Eugênio Raúl; 
PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. 5 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004. p. 512.) 
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O Direito Penal, valendo-se de lições da Filosofia, entrevê no comportamento 

humano um aspecto físico e outro psíquico. Bem por isso entende que ação e 

omissão são conceitos que, embora antitéticos, reúnem-se num conceito único 

comum, de conduta. A norma, como lembra Paulo José da Costa Júnior, “proporciona 

contorno unitário comum a ambas as espécies do gênero conduta”.243 Nesses termos 

é que a omissão, enquanto espécie do gênero conduta, pode ser valorada como 

causa de um resultado. 

Mas isso ainda é pouco. Para compreender, de fato, como se processa essa 

conclusão, é preciso admitir que o sistema jurídico, na determinação de causa, não 

apenas examina se a conduta humana produziu o resultado danoso, mas também se 

a conduta humana poderia ter produzido outro resultado diverso. 

Para Sérgio Cavalieri Filho244, a omissão não pode mesmo gerar física ou 

materialmente o dano, porquanto “do nada, nada provém”. Apesar disso, ela adquire 

relevância jurídica suficiente para atribuir responsabilidade ao agente quando este se 

furta ao dever jurídico de agir para evitar a produção do dano. O autor ressalta que o 

dever jurídico de agir, de praticar um ato tendente a impedir o resultado danoso, pode 

ter origem na lei, num negócio jurídico ou ainda numa conduta anteriormente 

praticada pelo próprio agente que tenha, com ela, criado o risco da ocorrência do 

resultado. Em tais, casos, não impedir que o dano se produza seria o mesmo que 

permitir que a causa opere.  

Quando, portanto, existe a obrigação de evitar a ocorrência do dano245, a 

omissão equipara-se, para efeitos jurídicos, à causa. Perceba-se que a conexão 

																																																								
243 COSTA JÚNIOR, Paulo José. Nexo Causal. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 14. 
244 CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de responsabilidade civil. 2 ed. São Paulo: Malheiros. 1998. 

p. 44. 
245 De acordo com o art. 13, § 2º, do CP: “A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia 

e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: a) tenha por lei obrigação de 
cuidado, proteção ou vigilância; b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o 
resultado; c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.” (BRASIL, 
Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm> Acesso em 15 jul. 2015.) 
Se não existe essa obrigação, esse dever jurídico de agir para evitar o dano, a omissão não pode 
ser considerada para efeito de atribuição do dever de indenizar. No Direito Penal, essa regra 
restritiva parece de mais fácil aplicação, tendo em vista os princípios da legalidade e da tipicidade. 
No âmbito do Direito Civil e, mais especificamente, no campo da responsabilidade civil, a 
implementação dessa diretriz revela-se mais difícil, tendo em vista a atipicidade dos danos e o 
dever geral de não lesar identificado pelo brocardo latino neminen laedere. Em última instância, 
portanto, caberá ao juiz do caso concreto identificar se houve ou não lesão de um dever de agir 
por parte do sujeito a quem se atribui a obrigação de reparar o dano. (MULHOLLAND, Caitlin 
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existente entre a omissão e o evento danoso não denota, propriamente, uma 

causalidade do tipo material, mas uma causalidade criada pelo legislador, ou seja, 

estritamente normativa. A conduta omissiva, como dito, equipara-se à comissiva, para 

efeito de estabelecimento de causalidade. Isso significa que, para o Direito e mais 

especificamente para a responsabilidade civil, a causalidade não se traduz, 

necessariamente, por uma relação naturalística entre causa e efeito. Em poucas 

oportunidades, aliás, o sistema jurídico revela de forma tão nítida, como nesses 

casos de imputação por condutas omissivas, o quanto a causalidade jurídica pode 

prescindir da causalidade natural.  

O estudo da causalidade nas condutas omissivas não é fundamental apenas 

porque expõe às claras a dimensão normativa da causalidade jurídica. Mais do que 

isso ele também revela que, na construção dessa causalidade normativa, o legislador 

leva em consideração fatores como a probabilidade e trabalha, ainda que 

implicitamente, com presunções. De fato, quando se considera a omissão como 

infração de um dever de agir e, portanto, como condição suficiente para gerar o dever 

de indenizar, é porque se pressupõe que a ação omitida, caso verificada, teria, 

provavelmente, o condão de evitar o dano246.  

Se, nos crimes de perigo, a probabilidade de dano exsurge, diretamente, 

como fundamento para a tipificação da conduta – consumando-se o delito pela mera 

realização dos verbos constantes do tipo –, nas hipóteses de responsabilidade por 

condutas omissivas a probabilidade atua de forma indireta, para caracterização do 

nexo causal normativo existente entre a conduta e o dano que, neste caso, não 

estará dispensado. 

Eugênio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli também ressaltam a 

importância da avaliação de probabilidade na definição da causalidade nas condutas 

omissivas. Para eles, o tipo omissivo não se estrutura em um nexo causal idêntico ao 

dos tipos comissivos, mas em um nexo de causação que melhor se exprimiria como 

																																																																																																																																																																													
Sampaio. A responsabilidade civil por presunção de causalidade. Rio de Janeiro: GZ, 2010. p. 
117.) 

246 Marco Capecchi, a propósito, afirma que: “[...] a causalidade no ato omissivo impróprio não é uma 
causalidade real, como aquela da causalidade ação-evento, mas uma causalidade hipotética, em 
que identificar a existência do nexo de causalidade neste ato significa expressar não um juízo de 
certeza que se encontra na norma sobre a investigação do nexo causal nos atos comissivos, mas 
um juízo, segundo o qual a ação duvidosa, uma vez ocorrida, é idônea para impedir o evento com 
uma probabilidade próxima à certeza” (CAPECCHI, 2002. Apud MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. 
A responsabilidade civil por presunção de causalidade. Rio de Janeiro: GZ, 2010. p. 117). 
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um “nexo de evitação”, o qual estaria evidenciado pela “probabilidade muito grande 

de que a conduta devida teria interrompido o processo causal que desembocou no 

resultado”.247  

Nos casos, por exemplo, em que o Estado é responsabilizado por acidente 

“causado” pela má-conservação de via pública, o dever de reparar apenas se impõe 

porque possível presumir que o sinistro não teria ocorrido caso o serviço público de 

conservação de estradas houvesse funcionado a contento.248 Da mesma forma, é 

com base em um critério abstrato – a convicção de que a conduta omitida poderia 

evitar o resultado – que se responsabiliza civilmente o Estado pela lesão patrimonial 

da vítima de assalto quando agentes policiais tenham assistido à ocorrência inertes. 

Também os danos oriundos de uma enchente só podem gerar responsabilidade civil 

para o Estado se este pudesse tê-los evitado mantendo as galerias pluviais e os 

bueiros de escoamento de água limpos e desobstruídos.249 Ainda no campo da 

responsabilidade estatal, somente com fundamento em uma causalidade normativa 

por presunção é possível vincular o suicídio de preso a alguma negligência de 

agentes penitenciários, como tantas vezes ocorre.250 

																																																								
247 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: 

Parte Geral. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 513. 
248 Caitlin Sampaio Mulholland cita, a propósito, interessante julgado do TJRJ em que o Município, a 

despeito do mau estado de conservação da via pública, não foi condenado a reparar os prejuízos 
sofridos pelo condutor que nela trafegava porque comprovado que este, dirigindo em alta 
velocidade e realizando manobras bruscas, deu causa, por si só, ao dano. (RIO DE JANEIRO. 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível. AC n. 2002.001.05420. 1ª Câmara Cível. 
Relator: Desembargador Maurício Caldas Lopes, Rio de Janeiro, 25 de junho de 2002). Nesse 
caso, a conclusão de que o dano foi causado por fato exclusivo da vítima somente se estabelece 
porque afastada a presunção de que a conduta omissiva do Estado não “concorreu” para o 
resultado danoso, pois que este, dado o comportamento do motorista, teria se produzido até 
mesmo em condições ideais de tráfego. (MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. A responsabilidade civil 
por presunção de causalidade. Rio de Janeiro: GZ, 2010. p. 119.) 

249	Nesse mesmo sentido, Youssef Cahali sustenta que “A Administração Pública não poderá ser 
responsabilizada pela reparação do dano sofrido pelo particular, provocado por eventos inevitáveis 
da natureza (chuvas torrenciais, inundações, alagamentos, deslizamentos, desmoronamentos), se 
nenhuma participação concorrente lhe pode ser imputa- da na causação do resultado danoso, seja 
porque razoavelmente não seria de exigir-se do Estado a realização de obras que pudessem 
evitar ou atenuar os efeitos do fato da natureza, seja porque aquelas realizadas seriam as únicas 
razoavelmente exigíveis.” (CAHALI, Youssef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 3 ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.	p. 53). A propósito da responsabilidade civil do Estado nesses 
casos, confira-se, ainda: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 
17 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 898.	

250 A esse respeito, apenas a título de exemplo: BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso 
Especial. REsp 1.549.522/RJ. 2ª Turma. Reltor: Ministro Herman Benjamin. Brasília, 05 de 
setembro de 2015. DJe 10/11/2015; BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no 
Agravo de Instrumento. AgRg no Ag 1.307.100/PR. 1ª Turma. Relator: Ministro Sérgio Kukina. 
Brasília, 21 de outubro de 2014. DJe 24/10/2014; BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Agravo 
Regimental no Agravo em Recurso Especial.  EDcl no AgRg no REsp 1.305.259/SC. 2ª Turma. 
Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Brasília, 15 de agosto de 2013. DJe 22/08/2013; 
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Em resumo, a análise da causalidade em casos de omissão dá-se pelo 

exame da aptidão que a conduta omitida teria para evitar o dano efetivamente 

ocorrido. Essa busca, como seria acaciano demonstrar, somente pode ocorrer em 

abstrato, a partir do conhecimento das coisas como elas ordinariamente acontecem, 

segundo entendimento subjetivo do julgador. Se a resposta provável à indagação 

que o tipo omissivo propõe for positiva, fica estabelecida uma presunção tida como 

suficiente para caracterizar o nexo causal; caso contrário, não. 

Afirma-se em doutrina251 que não é possível vislumbrar responsabilidade 

civil do Estado por atos omissivos sem antes distinguir os conceitos de omissão 

genérica e específica. Nesses termos, seria necessário distinguir a hipótese em que 

um transeunte é atacado em beco escuro e deserto daquela em que um preso é 

arrebatado da cadeia por populares e linchado em praça pública252. No primeiro 

caso, porque caracterizada uma omissão genérica de vigilância, não seria possível 

falar em responsabilidade do Estado; no segundo caso, porque configurada uma 

omissão específica de guarda, sim253. 

Esse tipo de argumentação remonta, em última análise, à consideração de 

que uma pessoa, inclusive o Estado, somente pode ser responsabilizada por atos 

omissivos quanto tenha o dever legal de impedir o resultado danoso. Diz-se, assim, 

que, embora a Segurança Pública constitua serviço a cargo do Estado, ele não pode 

ser considerado um garantidor universal. Logo, seria impossível responsabilizar 

civilmente o Poder Público pelo roubo ocorrido em local ermo e mal iluminado, visto 

																																																																																																																																																																													
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp 1.014.520/DF. 1ª Turma. Relator: 
Ministro Francisco Falcão. Relator p/ Acórdão: Ministro Luiz Fux. Brasília, 02 de junho de 2009. 
DJe 01/07/2009; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp 847.687/GO. 1ª 
Turma. Relator: Ministro José Delgado. Brasília, 17 de outubro de 2006. DJe 25/06/2007. Todos 
disponíveis em: <www.stj.jus.br> Acesso em: 22 nov. 2015. 

251 Não é correto “dizer sempre, que toda hipótese de dano proveniente de omissão estatal será 
encarada, inevitavelmente, pelo angulo subjetivo. Assim o será quando se tratar de omissão 
genérica. Não quando houver omissão específica, pois, aí há dever individualizado de agir [...]. 
Portanto, tratando-se a presente espécie de omissão específica – ausência de cuidados 
necessários à segurança da via pública –, aplicável ao caso a teoria da responsabilidade objetiva 
(teoria do risco administrativo).” CASTRO, 1997, Apud FARIAS, Cristiano Chaves de; 
ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Curso de Direito Civil: Responsabilidade 
Civil, 2 ed. São Paulo: Atlas, 2015. vol. 3. p. 1.061. 

252 Confira-se, nesse sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial. 
AResp 760.851/BA. Decisão monocrática. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe. 4/9/2015 
Disponível em: < 
http://www.stj.jus.br/SCON/decisoes/doc.jsp?livre=760851&&b=DTXT&p=true&t=JURIDICO&l=10&
i=1> Acesso em: 22 nov. 2015. 

253 O exemplo é de FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe 
Peixoto. Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil, 2 ed. São Paulo: Atlas, 2015. vol. 3. p. 614. 
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que não haveria um dever direto de evitar o resultado específico, configurando-se, 

por conseguinte, uma omissão meramente genérica. Ao contrário, no caso do 

criminoso recolhido em estabelecimento prisional, haveria uma obrigação direta de 

preservar sua integridade física. A falha no cumprimento desse dever legal 

resultaria, assim, de uma omissão específica passível de indenização civil. 

A linha de argumentação em análise não sepulta a premissa de que 

somente há responsabilidade por omissão, mesmo quando o agente tenha 

obrigação de evitar o dano, quando possa, de fato, fazer isso. Em outras palavras, 

uma vez identificado que a hipótese é de omissão específica, apenas será possível 

estabelecer a responsabilidade do Estado quando possível presumir que a atuação 

omitida do agente estatal seria suficiente para evitar o resultado danoso. 

O STJ apreciou, em recurso especial, caso oriundo do TJRJ em que isso 

ficou bastante claro. No julgado em referência254, foi afastada a responsabilidade 

estatal em caso de assassinato de pessoa submetida à programa de proteção de 

testemunhas, porque a vítima, voluntariamente, deixou o batalhão da polícia militar 

onde estava acautelada. Transparece, nas razões do acórdão estadual que a vítima, 

afastando-se do abrigo oferecido pelo Estado, teria inviabilizado, na prática, uma 

atuação protetiva eficiente. Essa valoração, vale acrescentar, somente pode ocorrer 

em abstrato, a partir de um juízo de probabilidade. 

 

c) A presunção de causalidade nas hipóteses de devedor em mora, excesso de 

mandado, substabelecimento proibido e posse de má-fé 

Em alguns casos, a existência de uma presunção legal de causalidade, 

embora menos abrangente, é ainda mais explícita do que nas hipóteses de 

responsabilidade por omissão. De acordo com o art. 399 do CC, por exemplo, o 

devedor em mora deve pagar perdas e danos ao credor quando a prestação se 

tornar impossível, mesmo que isso advenha de caso fortuito e de força maior, salvo 

																																																								
254 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial. AgRg 

no AREsp 391.803/RJ. 2ª Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Brasília, 19 de novembro de 
2013. DJe 5/12/2013. Disponível em: < 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=%28responsabilidade+adj3+esta%24%29+
prox4+omiss%24+&&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=20> Acesso em: 22 nov. 2015. 
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quando provado que a impossibilidade de adimplemento ocorreria a despeito da 

mora.255  

De acordo com o art. 862 do mesmo diploma, quando o gestor de negócios 

atua contra a vontade manifesta ou presumida do titular do direito em pauta, deve 

indenizá-lo pelos prejuízos que tenham sobrevindo, mesmo que decorrentes de caso 

fortuito, salvo se provar que o dano teria ocorrido de qualquer forma, 

independentemente de sua atuação.256 

Trata-se, afinal, de hipótese semelhante a do mandatário que, a despeito de 

proibição expressa do mandante, se faz substituir na execução do mandado. Nesse 

caso, de acordo com o art. 667, § 1º, do CC257, deverá o mandatário responder 

perante seu constituinte pelos prejuízos que a pessoa substabelecida venha a 

causar, embora provenientes de caso fortuito ou força maior, salvo, mais uma vez, 

se provar que o dano teria ocorrido de qualquer forma, mesmo que não tivesse 

havido substabelecimento. 

Nos termos do art. 1.218, também do CC, o possuidor de má-fé deve 

indenizar o proprietário em caso de deterioração ou perda da coisa, mesmo quando 

isso tenha ocorrido por acidente, ou seja, mesmo em hipóteses de caso fortuito e de 

força maior. Apenas estará dispensado dessa obrigação quando provar que o dano 

igualmente teria se verificado caso a coisa estivesse na posse do proprietário.258 

Da mesma forma, o locatário que, notificado, deixa de restituir a coisa 

pagará, enquanto a tiver em seu poder, o aluguel que o locador determinar e, nos 

																																																								
255  “Art. 399 - O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa 

impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso; 
salvo se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse 
oportunamente desempenhada.” (Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm> Acesso em: 18 jul. 2015.) 

256 “Art. 862 - Se a gestão foi iniciada contra a vontade manifesta ou presumível do interessado, 
responderá o gestor até pelos casos fortuitos, não provando que teriam sobrevindo, ainda quando 
se houvesse abatido.” (Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm> Acesso em: 18 jul. 2015.) 

257 “Ar. 667, § 1º - Se, não obstante proibição do mandante, o mandatário se fizer substituir na 
execução do mandato, responderá ao seu constituinte pelos prejuízos ocorridos sob a gerência do 
substituto, embora provenientes de caso fortuito, salvo provando que o caso teria sobrevindo, 
ainda que não tivesse havido substabelecimento.” (BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 
2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm> Acesso em: 18 
jul. 2015.) 

258 “Art. 1.218 - O possuidor de má-fé responde pela perda, ou deterioração da coisa, ainda que 
acidentais, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do 
reivindicante.” (BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm> Acesso em: 18 jul. 2015.) 
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termos do art. 575 do CC259, responderá pelos danos que ela venha a sofrer, mesmo 

que provenientes de caso fortuito. 

Nos casos destacados, a verdadeira causa do dano ou, de forma mais 

técnica, sua causa direta e imediata, não é a conduta do indigitado responsável, mas 

um caso fortuito e, nada obstante, a lei prevê a responsabilização civil. Não se cuida, 

porém, de responsabilidade por risco integral, em que o nexo de imputação parece 

dispensar a existência de um liame causal. Aqui, referido liame é presumido. Para 

Fernando Noronha260, o devedor em mora, o gestor de negócios que procede contra 

a vontade do titular do direito e o possuidor de má-fé respondem até por danos 

acidentais, pois que a lei presume que o caso fortuito aconteceu devido ao fato de a 

coisa estar em mãos diferentes daquelas em que deveria estar.  

Pode-se afirmar, portanto, que a mera ocorrência de caso fortuito, nessas 

hipóteses, não será suficiente para excluir a responsabilidade civil do devedor em 

mora, do possuidor de má-fé ou dou mandatário, cumprindo investigar se o fortuito é 

causa independente do dano ou não. Se provado que o dano teria ocorrido mesmo 

quando suprimida mentalmente a mora, a gestão prohibente domino e a posse 

indevida, aí então o fortuito será causa absolutamente independente do dano e 

aquelas pessoas não responderão pelo prejuízo.  

Mas o ônus da prova, perceba-se, não é da vítima. Isso significa que a lei 

presume tratar-se o fortuito de causa relativamente dependente, ou seja, presume 

que o dano não teria acontecido se não fosse a circunstância da mora, da gestão 

prohibente domino ou da posse indevida. Referida presunção não apenas inverte o 

ônus da prova relativamente ao nexo causal em favor do credor, do dono do negócio 

e do proprietário, como também equipara a mora, a gestão prohibente domino e a 

posse indevida a causas do dano para efeito de atribuição de responsabilidade. De 

outra forma, a causalidade estaria excluída pelo caso fortuito261. 

																																																								
259 “Art. 575 - Se, notificado o locatário, não restituir a coisa, pagará, enquanto a tiver em seu poder, o 

aluguel que o locador arbitrar, e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente 
de caso fortuito.” (BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm> Acesso em: 18 jul. 2015.) 

260 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 598. 
261 “Se não for feita tal prova [de que o dano sobreviria de qualquer modo], presume-se haver um 

nexo de causalidade juridicamente relevante entre o fato da posse de má-fé, do inadimplemento 
da obrigação, da gestão indevida, e o dano.” (NORONHA, op. cit., p. 663.) 
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No capítulo anterior, foi dito que o sistema, ao tratar da responsabilidade dos 

pais por atos dos filhos menores, dos empresários pelos fortuitos internos à atividade 

de risco explorada, etc., não estabelecia, propriamente, hipóteses de 

responsabilidade sem nexo causal. Nesses casos, segundo se aduziu, teria havido 

simplesmente a admissão de um antecedente mais remoto como causa jurídica do 

dano. O raciocínio não pode ser aplicado aos casos em apreço. Aqui, parece 

inadequado sustentar que a norma tenha trabalhado com um nexo causal mais 

remoto, porque ela própria, ao ressaltar a possibilidade de que o devedor se exima 

de responsabilidade provando a inexorabilidade do dano, faz referência, 

implicitamente, ao nexo causal direto e imediato. Assim, não se mostra apropriado 

sustentar que o mesmo dispositivo possa trabalhar simultaneamente com dois 

sentidos diferentes de causalidade. 

 

d) O raciocínio presuntivo que viabiliza a eficácia negativa da causa virtual 

Os manuais de Direito, na parte dedicada à responsabilidade civil costumam 

citar, para ilustrar a causalidade concorrente, o exemplo da pessoa que, ferida, não 

consegue chegar ao hospital em tempo de se salvar porque, no caminho, a 

ambulância que a transportava é abalroada por outro veículo. Pergunta-se, nesses 

casos, se o condutor do veículo que provocou o acidente de trânsito também terá 

dado causa ao resultado morte. 

Ainda é muito conhecido, porque provocador, o exemplo da pessoa atingida 

na cabeça por lesão de pequena gravidade que vem a óbito tendo em vista uma 

deficiência congênita nos ossos do crânio que propiciou o agravamento da lesão. 

Para efeitos didáticos, trata-se, afinal, do mesmo exemplo do hemofílico que sofre 

agressão leve e, no entanto, fatal por força de sua condição. Questiona-se, nesses 

casos, se seria possível, atribuir a responsabilidade pelo evento mais grave ao 

agressor sem qualquer consideração à concausa representada pela condição 

pessoal da vítima262.  

																																																								
262 O exemplo é conhecido na doutrina como thin skull rule. (FROTA. Pablo Malheiros da Cunha. 

Responsabilidade por danos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 167). Para Sérgio Cavalieri Filho, nesse tipo 
de situação, o autor da segunda causa deve responder civilmente pelo resultado: “Doutrina e 
jurisprudência entendem, coerentes com a teoria da causalidade adequada, que as concausas 
preexistentes não eliminam a relação causal, considerando-se como tais aquelas que já existiam 
quando a conduta do agente, que são antecedentes ao próprio desencadear do nexo causal. 
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As dificuldades associadas à causalidade concorrente 263  constituem, 

possivelmente, as mais comuns no estudo do nexo causal, mas não são as únicas. 

Outra ordem de dificuldades reside no exame da causalidade alternativa, como se 

verá, e também no das causas virtuais ou hipotéticas, que constituem objeto da 

presente seção. 

Questiona-se, a propósito, se o causador do dano pode eximir-se da 

obrigação de repará-lo, provando que ele teria, de qualquer modo sobrevindo em um 

momento futuro, mercê de outro fator. Karl Larenz, a propósito, dá o exemplo de 

uma pessoa que quebra a vidraça de uma casa e alega, como obstáculo ao dever 

de reparação, que poucos dias depois do evento, uma forte explosão efetivamente 

verificada na vizinhança, teria quebrado, de qualquer modo, os vidros de todas as 

janelas da casa. Pergunta-se, nesse caso, se essa pessoa deve pagar pelo 

prejuízo264. 

A situação põe em confronto, como se percebe, duas circunstâncias: aquela 

que constitui a causa real ou operacional do evento e aquela que poderia ter 

assumido essa qualificação, chamada, por isso, de causa hipotética ou virtual. No 

exemplo citado, a causa real antecede, no tempo, a causa virtual, mas nada impede 

que suceda o oposto. Com efeito, sempre que a superveniência de uma excludente 

																																																																																																																																																																													
Assim, por exemplo, as condições pessoais de saúde da vítima, bem como as suas 
predisposições patológicas, embora agravantes do resultado, em nada diminuem a 
responsabilidade do agente. Será irrelevante, para tal fim, que de uma lesão leve resulte a morte 
por ser a vítima hemofílica; que de um atropelamento resultem complicações por ser a vítima 
cardíaca; que de pequeno golpe resulte fratura de crânio em razão da fragilidade congênita do 
osso frontal, etc. Em todos esses casos, o agente responde pelo resultado mais grave, 
independentemente de ter ou não conhecimento da concausa antecedente que agravou o dano.” 
(CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de responsabilidade civil. 2 ed. São Paulo: Malheiros. 
1998. p. 59.) 

263 Para Fernando Noronha, se várias pessoas tiverem contribuído para a verificação do dano, 
praticando fatos diferentes, será preciso distinguir três hipóteses: a) causalidade colateral, quando 
a prática de cada ato, por si só, seria suficiente para causar todo o dano verificado, como sucede 
no exemplo do garçom e do cozinheiro que, sem saber um da conduta do outro, colocam veneno 
na comida do patrão em dose suficiente para causar o resultado morte; b) causalidade 
concorrente propriamente dita, quando cada conduta, sozinha, não seria suficiente para causar o 
resultado mas, somadas, sim – é o caso do já citado acidente de trânsito envolvendo ambulância 
que transportava ferido; c) causalidade cumulativa ou acumulativa, verificada quando possível 
decompor o dano total em várias partes menores, sendo possível vincular a conduta de cada autor 
a uma dessas partes – um exemplo simples dessa situação é o do carro que, num acidente de 
trânsito, é atingido por trás e, dessa forma, projetado para a outra faixa de rolamento onde o 
apanha de surpresa outro condutor que dirigia desatento e com excesso de velocidade. 
(NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 647-651). 

264 LARENZ, Karl. Derecho de Obligationes. Madri: Editorial Revista de Derecho Privado, 1958, tomo 
I, p. 211. 
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de causalidade interromper uma cadeia causal já iniciada e, por si só, suficiente para 

originar o mesmo dano, ter-se-á uma causa virtual antecedendo a causa real. 

Imagine-se, por exemplo, a situação de alguém que, após alvejado em órgão 

vital durante assalto, sai cambaleante pela rua e vem a ser atropelado por um 

motorista desatento. É dado ao motorista, nesse caso, alegar que a vítima viria a 

óbito de qualquer forma em razão do ferimento anterior? 

Gisela Sampaio da Cruz propõe exemplo ainda mais complexo 265 : 

determinada pessoa invade a casa do seu vizinho, que está viajando, e sem 

autorização, subtrai o carro desse vizinho para usar durante sua ausência. Poucas 

horas depois, uma terceira pessoa, dolosamente, ateia fogo à casa reduzindo-a à 

cinzas. Passa-se uma semana e o autor do furto bate o carro, causando danos de 

pouca monta. Pergunta-se, nesse exemplo, se essa pessoa deve responder pelo 

conserto do veículo, mesmo provando que, se não o tivesse subtraído, o incêndio 

(causa virtual) teria destruído por completo o automóvel antes mesmo de o acidente 

de trânsito ocorrer (causa real do dano). Pode a pessoa eximir-se do dever de 

reparar mediante prova de que o incêndio causaria dano ainda maior? Em caso 

afirmativo, seria possível imputar ao incendiário a obrigação de consertar o carro 

batido? 

Afirma-se, em geral, que a causa virtual não tem eficácia positiva266, isto é, 

não pode gerar nenhum tipo de responsabilidade. Afinal, se outro acontecimento 

causou o dano, o autor virtual não terá dado causa ao evento e não poderá, por 

conseguinte, ser de qualquer modo responsabilizado. Na esfera penal ainda é 

possível cogitar de responsabilização pela prática de crimes tentados, mas no 

campo do direito civil a exclusão do nexo causal não deixa espaço para soluções 

intermediárias. 

																																																								
265 SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005. p. 10. 
266 Rechaçando a eficácia positiva da causa virtual posicionam-se, dentre outros: SAMPAIO DA 

CRUZ, op. cit., p. 210; NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 
1. p. 659 e FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. 
Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil, 2 ed. São Paulo: Atlas, 2015. vol. 3. p. 490. 
Pablo Malheiros da Cunha entende de modo diverso. Sustenta, com apoio no § 830 do BGB 
alemão, no § 1.294 do projeto de código civil austríaco, na equidade e no princípio da ampla 
reparação da vítima, que o autor da causa virtual deve responder solidariamente com o autor da 
causa real pela reparação do dano. (FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por 
danos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 162-167.) 
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Segundo se afirma, a causa virtual não possui, igualmente, eficácia negativa. 

Isso significa que o autor da causa virtual não pode eximir-se, total ou parcialmente 

da obrigação de indenizar, ao argumento de que, excluída hipoteticamente sua 

conduta, o resultado lesivo sobreviria de qualquer forma. Argumenta-se que, uma 

vez interditados os efeitos positivos, também devem ser interditados os negativos. 

De outra forma, a vítima que não poderia ser integralmente ressarcida: o autor da 

causa virtual não poderia ser chamado a responder pelo dano (ineficácia positiva da 

causa virtual) e, simultaneamente, o autor da causa real teria sua responsabilidade 

mitigada (eficácia negativa da causa virtual)267. 

Gisela Sampaio da Cruz, embora anuindo, em linhas gerais, com o 

posicionamento de que a causa virtual não pode surtir efeitos negativos, bem 

adverte que o problema não diz respeito, propriamente, à causalidade, mas à 

extensão do dano a ser indenizado268. De fato, a polêmica relacionada aos efeitos 

negativos da causa virtual está melhor colocada na temática do dano do que, 

propriamente do nexo causal, porque representa, primordialmente em uma opção 

político-ideológica. 

Saber se o dano que de qualquer forma sobreviria em função de uma causa 

virtual pode ser considerado injusto, para efeito de responsabilização do seu autor 

constitui, antes de tudo, uma opção ideológica, um juízo de valor. O legislador, vale 

registrar, já fez essa opção em diversos dispositivos legais. No item “c” supra, 

mencionou-se que o art. 399 do CC estabeleceu, em desfavor do devedor em mora, 

uma presunção de causalidade pelos prejuízos sofridos pelo credor sempre que a 

prestação se tornar impossível em razão de fato ocorrido durante a mora, exceto 

quando provado que a impossibilidade de adimplemento ocorreria a despeito do 

atraso. Nos termos do art. 862 do mesmo Código, destacou-se que o gestor de 

negócios que atua contra a vontade manifesta ou presumida do titular do direito 

deve indenizá-lo pelos prejuízos que tenham sobrevindo, mesmo que decorrentes de 

																																																								
267 A respeito dos vários argumentos contrários e também favoráveis à admissão da eficácia negativa 

da causa virtual consulte-se Gisela Sampaio da Cruz. (SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema 
do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 220-230.) 

268 SAMPAIO DA CRUZ, op. cit., p. 248-249. 
Tereza Anconda Lopez parece compartilhar dessa mesma impressão ao destacar que o estudo 
desse tema ganhou maior repercussão com o desenvolvimento da teoria da diferença que, 
precisamente, mede a extensão do dano pela situação patrimonial da vítima antes e depois da 
ocorrência danosa. (LOPEZ, Tereza Ancona. Nexo causal e produtos potencialmente nocivos: a 
experiência brasileira do tabaco. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 35.) 
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caso fortuito, salvo se provar que o dano teria ocorrido de qualquer forma, 

independentemente de sua atuação. A mesma presunção de responsabilidade e a 

mesma tábua de salvação podem ser encontradas, ainda, nos arts. 667, § 1º, que 

trata da proibição de substabelecimento de mandado, e 1.218, que dispõe sobre a 

responsabilidade do possuidor de má-fé pelos prejuízos ocorridos durante essa 

posse. 

Foge à proposta do presente trabalho investigar se essa opção ideológica 

expressamente identificada em alguns dispositivos legais pode ser estendida a 

hipóteses não fixadas por lei. Para efeito de causalidade, cumpre observar, apenas, 

que a eficácia negativa da causa virtual, nos casos em que admitida, somente pode 

ocorrer por intermédio de uma presunção. Quando se afirma que a causa virtual teria 

de qualquer modo provocado o resultado que, materialmente, sobreveio da causa 

real, argumenta-se, em última análise, com uma presunção. Em rigor, o que se está 

afirmando é que a causa virtual, não fosse a causa real, teria, provavelmente, 

provocado o dano. 

Na seção anterior, foi destacada a presunção de causalidade subjacente a 

essas hipóteses de responsabilidade objetiva. Neste tópico, põe-se em evidência 

que a excludente de responsabilidade prevista na parte final desses dispositivos, ao 

expressarem a eficácia negativa de uma causa virtual, trabalha com um juízo 

abstrato e hipotético.  

 

e) A presunção de causalidade que está na base da responsabilidade em caso de 

danos provocados por objetos lançados ou caídos de prédio 

Uma discussão sempre lembrada no estudo da causalidade diz respeito à 

responsabilidade por membros indeterminados de um grupo. Questiona-se, nas 

situações em que o dano tenha sido provocado por uma pessoa indeterminada 

integrante de grupo determinado e relativamente pequeno de pessoas, se seria 

adequado responsabilizar civilmente todo o grupo, isto é, se seria adequado impor o 

dever de reparação solidariamente a todos os integrantes desse grupo a fim de 

garantir a reparação da vítima269. 

																																																								
269 Ainda é importante ressaltar que a atuação dos membros do grupo não pode ter ocorrido em 

concurso para a produção do resultado, isto é, não pode ter havido participação dos membros do 
grupo na execução da atividade que resultou em dano. Nesse sentido adverte Orlando Gomes: 
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O exemplo mais típico, citado na doutrina, é o do acidente de caça, em que 

determinada pessoa vem a ser atingida por um dos caçadores sem que seja 

possível aferir exatamente qual deles disparou o projétil fatal. O exemplo, como bem 

observa Júlio Alberto Diaz270, não obstante sua popularidade, parece superado pelo 

advento dos exames balísticos mais aperfeiçoados disponíveis atualmente. Para 

efeitos didáticos, no entanto, continua bastante útil, porque exemplifica, de forma 

resumida, outras situações cotidianas, como engavetamento de veículos em 

acidentes de trânsito e poluição de cursos d’água por indústrias instaladas em suas 

margens.  

Voltando ao exemplo padrão, pergunta-se se a vítima deve permanecer 

indene porque não conseguiu provar de quem partiu o tiro ou, ao contrário, é 

possível atribuir responsabilidade solidária a todos os integrantes do grupo de caça. 

A doutrina se divide. Uns autores defendem a exoneração da responsabilidade271 ao 

argumento de que preferível permanecer o dano sem reparação do que condenar 

quem não tenha efetivamente dado causa a ele. Outros, em sentido oposto, 

admitem a existência de uma responsabilidade solidária nesses casos, ao 

argumento de que seria inadequado tratar a vítima com mais rigor do que o possível 

causador do dano272. 

Ignacio de Cuevillas Matozzi refere-se, nessas situações, à existência de 

uma culpa anônima273, expressão que, além de suscitar confusão entre causalidade 

																																																																																																																																																																													
“Da causalidade alternativa, deve-se distinguir a situação que se configura pela participação de 
várias pessoas em um ato em cuja execução um dos participantes causa um dano; neste caso, 
todos respondem” (GOMES, Orlando. Obrigações. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 275-
276). O próprio autor cita exemplo de Hendemann que torna essa afirmativa mais clara: “[...] três 
jovens forçam, um após outro, mulher que surpreendem em comum e engravida, perdendo, por 
isso, o emprego; desta consequência só pode ser responsável um deles, mas como não se sabe 
qual foi o responsável pela gravidez, todos respondem pelo dano causado. Há, por outras 
palavras, responsabilidade coletiva” (GOMES, Orlando. Obrigações. 15 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000. p. 284). O exemplo, embora superado pelos testes de paternidade existentes 
atualmente, esclarece bem a necessidade de distinguir as situações em que os agentes agem em 
concurso, assumindo, consciente e coletivamente, o risco de produzir o resultado danoso. 

270 DÍAZ, Júlio Alberto. Responsabilidade coletiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 81. 
271  Entre os autores que defendem a exoneração de responsabilidade, destacam-se: GOMES, 

Orlando. Obrigações. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 75; RODRIGUES, Silvio. Direito 
Civil: Responsabilidade Civil. v. 4. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 163-164 e TUNC; 
MAZEAUD; MAZEUD Apud SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na 
responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 447. 

272 A responsabilidade por membro indeterminado do grupo é admitida, entre outros, por: DIAS. José 
de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 12 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 447; 
GIUSTINA, Vasco Della. Responsabilidade civil dos grupos: inclusive no Código do Consumidor. 
Rio de Janeiro: Aide, 1991. p. 159, e DÍAZ, op. cit., p. 196. 

273 	MATOZZI Apud MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. A responsabilidade civil por presunção de 
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e culpabilidade, parece não refletir, adequadamente, a existência de um grupo de 

pessoas relativamente reduzido. Júlio Alberto Diaz refere-se à existência de uma 

responsabilidade coletiva274, expressão que, segundo Caitlin Sampaio Mulholland 

ainda seria demasiado abrangente, razão pela qual é preferível designá-la como 

responsabilidade alternativa, que “expressa a noção de possibilidade de escolha”.275 

Anderson Schreiber, embora reconhecendo que a hipótese suscita a aplicação da 

teoria da causalidade alternativa, reconhece, com apoio em lição de Gustavo 

Tepedino, que “a causa é única, embora imprecisável, sendo alternativa, a rigor, a 

imputação de responsabilidade aos agentes, justamente pelo fato de não se lograr 

determinar qual deles produziu o dano”276. Existe, ainda, quem se referia a essas 

situações como hipóteses de causalidade disjuntiva.277  

Sem tomar partido nessa discussão terminológica que escapa ao objetivo da 

presente investigação, importa destacar que a responsabilidade solidária entre os 

membros do grupo foi expressamente adotada em alguns ordenamentos, como o 

alemão, a título de solução geral para problemas da espécie.278 Noutros países, 

como o Brasil, não existe norma geral atribuindo responsabilidade por ato de 

membro indeterminado de grupo, mas apenas disposições específicas nesse 

sentido. 

																																																																																																																																																																													
causalidade. Rio de Janeiro: GZ, 2010. p. 216. 

274 DÍAZ, Júlio Alberto. Responsabilidade coletiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 87. 
275 MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. A responsabilidade civil por presunção de causalidade. Rio de 

Janeiro: GZ, 2010. p. 217. 
276 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil. 5 ed. São Paulo: Atlas, 

2013. p. 75. 
277 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 173. 
278 De acordo com o § 830 do Código Civil Alemão, se várias pessoas causaram um prejuízo por meio 

de um ato ilícito praticado em comum, cada uma delas é responsável pelo dano. A segunda parte 
do dispositivo que merece maior destaque para os fins do presente trabalho, impõe idêntica 
solução quando não for possível descobrir, dentre os vários participantes, quem, com seu ato, 
causou o dano. (No original: “Haben mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte 
Handlung einen Schaden verursacht, so ist jeder für den Schaden verantwortlich. Das Gleiche gilt, 
wenn sich nicht ermitteln lässt, wer von mehreren Beteiligten den Schaden durch seine Handlung 
verursacht hat.” ALEMANHA. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) de 18 de agosto de 1896. 
Disponível em: < http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf> Acesso em 27 
jan. 2016.) 
Gisela Sampaio da Cruz afirma que solução semelhante teria sido adotada também no Japão, 
Polônia, Etiópia e Holanda. (SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na 
responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 278-279). Examinando as normas desses 
países, na forma como destacadas pela autora, parece, todavia, que elas tratam de coautoria e 
não propriamente de responsabilidade por membro indeterminado de grupo. Assim, a 
responsabilidade solidária admitida como regra geral nesses países não seria, propriamente, a de 
membro indeterminado de grupo, mas a dos coautores de um mesmo ato ilícito. Essa orientação, 
por sinal, também foi acolhida entre nós pelo art. 932 do CC. 
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De acordo com o art. 938 do CC279, quem habita280 um prédio ou parte dele 

responde pelos danos provenientes de objetos que caiam desse imóvel ou que, a 

partir dele, tenham sido lançados. Carvalho Santos recorda que essa hipótese de 

responsabilidade por fato da coisa, com natureza estritamente objetiva, encontra 

raízes na chamada actio effusis et dejectis do direito romano que permitia, inclusive, 

a responsabilização solidária dos moradores, quando houvesse mais de um 

habitante.281  

Com o surgimento dos grandes edifícios em condomínio horizontal, passou-

se a discutir a possibilidade de responsabilização coletiva dos moradores de todo o 

edifício pelos danos causados nessas condições quando não fosse possível precisar 

de qual unidade tinha se originado o objeto. Caio Mário da Silva Pereira, levando em 

consideração que cada unidade autônoma é tratada como uma propriedade 

exclusiva, sustenta que não seria possível condenar solidariamente os moradores 

das várias unidades. Para ele, se a responsabilidade em pauta decorre de um dever 

de guarda em relação aos objetos que guarnecem a residência, é preciso restringir 

esse dever jurídico ao ambiente físico específico em que habitam os supostos 

responsáveis, conciliando-se, portanto, a regra do dispositivo legal em comento com 

a noção de unidade autônoma. 

Prevalece na doutrina, porém, o entendimento contrário de que existe sim 

responsabilidade solidária nesses casos entre todos os moradores do condomínio 
																																																								
279 “Art. 938 - Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas 

que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido.” (BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm> Acesso em: 
18 jul. 2015.) 

280 Sérgio Cavalieri Filho e Carlos Alberto Menezes Direito ressaltam que o Código indica como 
responsável quem habita o imóvel e não o seu dono ou detentor. Essa circunstância evidenciaria a 
acolhida, no caso, da teoria da guarda. Quem habita o prédio é responsável porque é o que tem o 
dever de segurança pelas coisas que o guarnecem. Não importa a que título a habitação é 
exercida, se como proprietário, locatário, comodatário ou mero possuidor, a responsabilidade será 
do morador. Acrescentam que referida responsabilidade se estabelece até mesmo nas hipóteses 
de fato de terceiro, como ocorre, por exemplo, se amigos, numa festa oferecida pelo morador, 
deixam cair alguma coisa. (DIREITO, Carlos Alberto Menezes; CAVALIERI FILHO, Sérgio. 
Comentários ao Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. XIII. p. 289). Carlos Roberto 
Gonçalves, entende que este é o exemplo mais flagrante de presunção de responsabilidade pela 
guarda da coisa em nosso direito. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 2 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007. v. IV. p. 177-178.) 

281 Carvalho Santos registra que, pela Lex Aquiliae era difícil, na maior parte das vezes, estabelecer a 
responsabilidade civil, pois inviabilizada a prova da autoria do dano. “Com a actio effusis et 
dejectis, procedia-se contra o habitante da casa e, sendo vários os moradores, respondiam in 
solidum com recurso contra o culpado. A indenização consistia no dobro do prejuízo sofrido pela 
vítima. Mas, se causasse a morte de homem livre, a pena era de cinquenta escudos de ouro.” 
(SANTOS, 1952. p. 338. Apud DIREITO Carlos Alberto Menezes; CAVALIERI FILHO, Sérgio. 
Comentários ao Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. XIII. p 289.) 
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edilício282. Sérgio Cavalieri Filho e Carlos Alberto Menezes Direito283, por exemplo, 

ressaltam que, muito embora as unidades condominiais constituam propriedade 

autônoma e exclusiva de cada condômino, elas formam, no conjunto, um todo 

indivisível, razão pela qual todos os moradores devem responder em caso de danos. 

Ficariam excluídos, apenas, os moradores das unidades habitacionais de onde, 

fisicamente, não seria possível ter partido o objeto, como aquelas voltadas para o 

lado oposto àquele onde o objeto encontrou o solo. Em todo caso, fica ressalvada a 

possibilidade de ação regressiva contra o responsável direto, quando identificado. 

Esse entendimento doutrinário, com fundamento no qual se confere, 

inclusive, legitimidade passiva ao condomínio nas ações indenizatórias da espécie, 

foi acolhido pela jurisprudência284 e inspirou a edição do Enunciado n. 557 da VI 

Jornada de Direito Civil do CJF, verbis: “se a coisa cair ou for lançada de condomínio 

edilício, não sendo possível identificar de qual unidade, responderá o condomínio, 

assegurado o direito de regresso.”285 

Para alguns, o mencionado art. 938 do CC, ao estabelecer a 

responsabilidade por atos de um membro indeterminado do grupo, não constituiria, 

propriamente, exemplo de causalidade presumida fixada por lei. Afirma-se que, 

nesse caso, não haveria dúvida quanto à causa do dano que, indubitavelmente, se 

																																																								
282 Nesse sentido, além de Sérgio Cavalieri Filho e Carlos Alberto Menezes Direito, citados em 

seguida, confiram-se, também: GODOY, Cláudio Luiz Bueno. In: Código Civil comentado. 
PELUSO, Cezar (coord.). São Paulo: Manole, 2013. p. 928; DINIZ, Maria Helena. Código Civil 
anotado. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 637 e DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade 
Civil. 12 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 505. 

283 DIREITO Carlos Alberto Menezes; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao Novo Código Civil. 
Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. XIII. p. 291. 

284 A título de exemplo, pode-se citar: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp 
64.682/RJ. 4ª Turma. Relator: Ministro Bueno de Souza. Brasília, 10 de novembro de 1998. DJe 
29/03/1999. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=64682&&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&
l=10&i=2> Acesso em 18 maio 2015; RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul. Apelação Cível. AC 70012335311. 9ª Câmara Cível. Relator: Desembargadora Marilene 
Bonzanini Bernardi. Porto Alegre, 21 de setembro de 2005. DJe 7/10/2005. Disponível em: 
<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getf
ields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-
8&ud=1&lr=lang_pt&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as
_eq=&partialfields=n%3A71002670024&as_q=+#main_res_juris> Acesso em 18 jul. 2015; MINAS 
GERAIS. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Apelação Cível. APCV 1.0024.08.107030-2/0011. 
12ª Câmara Cível. Relator: Desembargador Saldanha da Fonseca. Belo Horizonte, 26 de agosto 
de 2009. DJe 14/9/2009. Disponível em: 
<http://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaNumeroCNJEspelhoAcordao.do?numeroRegistro
=1&totalLinhas=1&linhasPorPagina=10&numeroUnico=1070302-
50.2008.8.13.0024&pesquisaNumeroCNJ=Pesquisar> Acesso em :18 jul. 2015.  

285  BRASIL. Conselho da Justiça Federal. VI Jornada de Direito Civil. Disponível em: < 
http://www.cjf.jus.br/CEJ-Coedi/jornadas-cej/VI%20Jornada.pdf/view> Acesso em: 18 jul. 2015. 
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produziu pelo objeto caído ou lançado, mas quanto à unidade habitacional de onde 

partiu esse objeto, isto é, quanto à pessoa que, em princípio, deveria responder 

individualmente por ele. 

Fernando Noronha ressalta que, nessas situações de responsabilidade de 

grupo, “o problema não é de causalidade, é de determinação das pessoas que  

devem ser tidas como responsáveis pelo dano, em relação ao qual se ignora a 

autoria, mas cuja causa é bem determinada”.286  

É preciso considerar, no entanto, que não apenas em caso de 

responsabilidade coletiva, mas em todos os casos de responsabilidade civil, a 

grande dificuldade é, afinal, fixar um critério juridicamente aceitável para imputar o 

dever de reparar.287 

Talvez seja possível responder a essa objeção recordando que causalidade 

e autoria são, de certa forma, duas faces da mesma moeda. É pela definição da 

causa que se identifica o autor do dano e, por força de consequência, se atribui a 

alguém o dever repará-lo. Considerando que o nexo causal serve para identificar o 

responsável, parece inegável que a responsabilidade por membro indeterminado de 

grupo encerra um problema não apenas de identificação do responsável, mas 

também e, primordialmente, de causalidade. 

Ao se apurar o nexo de imputação, não se dispensa, como visto, o exame do 

nexo causal. Cumpre investigar, assim, qual seria a natureza da causalidade 

verificada nessas hipóteses de responsabilidade coletiva que, associada ao nexo de 

imputação, autoriza o estabelecimento de uma responsabilidade civil solidária. Como 

admitir, afinal, que a responsabilidade pela reparação seja atribuída a todos os 

membros do grupo quando se sabe, com certeza, que apenas um deles foi o 

causador direto e imediato do dano?  

																																																								
286 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 653.  

É precisamente por conta dessa percepção que Anderson Schreiber menciona que na causalidade 
alternativa, a causa é única, sendo alternativa, a rigor, a imputação de responsabilidade a um 
agente ou a outro (SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil. 5 ed. 
São Paulo: Atlas, 2013. p. 75).  

287 “[...] o problema da responsabilidade civil não consiste na investigação ou na descoberta do 
verdadeiro autor do fato danoso. Ele diz respeito, apenas, à fixação do critério graças ao qual se 
pode substituir a atribuição automática do dano por um critério jurídico.” (MORAES, Maria Celina 
Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003. p. 152-154.) 
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A imputação da responsabilidade a todos os integrantes do grupo somente 

pode estar ancorada na convicção de que todos, e cada um deles, têm, de alguma 

forma, um vínculo causal com o resultado. Nesses casos, o único vínculo causal 

possível de ser estabelecido a todos os imputados é aquele fundado em um critério 

de probabilidade. Será em função da probabilidade de que o objeto causador do 

dano tenha partido dos apartamentos habitados de determinada face de um prédio 

que esses moradores, ainda que por intermédio do condomínio, poderão ser 

chamados a responder pela causação do dano. Em outras palavras, a 

responsabilidade se impõe em vista da probabilidade de esses moradores terem 

dado causa ao dano. 

Caitlin Sampaio Mulholland288 e Pablo da Cunha Frota289 também entendem 

que a imputação de responsabilidade civil, dessa forma, ampara-se em uma 

presunção de causalidade. Da mesma forma, Vasco Della Giustina, comentando o 

famoso caso do carro alegórico “os caçadores” 290 , no qual acolhida a 

responsabilidade solidária dos componentes de um grupo pelo disparo de arma de 

fogo disparada por um deles, consignou ter havido “nítida substituição da 

causalidade real pela possibilidade de causalidade”291. 

 

																																																								
288 “O fundamento dessa responsabilidade é buscar-se o ressarcimento da vítima, presumindo-se o 

nexo de causalidade.” (MULHOLLAND, Caitlin ampaio. A responsabilidade civil por presunção de 
causalidade. Rio de Janeiro: GZ, 2010. p. 224.) 

289 “Isso possibilita o enquadramento da causalidade disjuntiva como uma espécie de presunção de 
responsabilidade [...], opção desta tese.” (FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por 
danos. Curitiba: Juruá, 2014. p. 173.) 

290 No município de Flores da Cunha-RS, na 1a Festa da Vindima, houve um desfile de carros 
alegóricos e um deles, chamado “Os Caçadores”, continha um grupo de pessoas fantasiadas de 
caçadores e com espingardas de chumbinho. A certa altura do desfile esses “caçadores” deveriam 
alvejar pombas que eram lançadas ao ar para essa finalidade. Ocorreu que um desses tiros 
atingiu um expectador da parada, causando lesões graves. Não sendo possível identificar de qual 
arma foi disparado o tiro, o Tribunal de Justiça do Estado resolveu condenar todos os ocupantes 
do carro alegórico. O acórdão foi prolatado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 1a 
Câmara Cível, AC n. 11.195, Rel. Des. Oscar Gomes Nunes, DJ 25/11/1970. Revista do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, v. 28, p. 206-208. 

291 GIUSTINA, Vasco Della. Responsabilidade civil dos grupos: inclusive no Código do Consumidor. 
Rio de Janeiro: Aide, 1991. p 137.  
Registre-se que a menção ao caso do carro alegórico “os caçadores” não visa a sustentar nenhum 
tipo de inclinação jurisprudencial à admissão de uma interpretação ampliativa do art. 938 do CC 
para outras situações fáticas, diversas daquela estritamente prevista na norma. O tema, afinal, é 
extremamente polêmico tanto em doutrina quanto nos tribunais. O que se busca destacar, tão 
somente, é a opinião de Vasco dela Giustina de que essa responsabilidade solidária, quando 
admitida, baseia-se em um critério de probabilidade causal. 
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f) A presunção de causalidade que autoriza o agravamento da responsabilidade no 

crime de rixa qualificada pelo resultado 

A mesma racionalidade que inspirou a edição de uma responsabilidade 

coletiva no art. 938 do CC também está presente no art. 137, parágrafo único, do 

CP, que prevê o agravamento da pena no crime de rixa quando verificada morte ou 

lesão corporal de natureza grave292. 

Nessa modalidade qualificada do ilícito, todos os participantes da rixa terão 

uma sanção penal mais grave pela simples ocorrência do resultado que, de forma 

direta, foi causado apenas por um (ou alguns) dos rixosos. Não é necessário provar 

que o agente, tendo participado da rixa, concorreu 293  para a produção desse 

resultado, porque o próprio legislador assim já presume de forma objetiva. Nesses 

termos, estão presentes os mesmos elementos essenciais da responsabilidade por 

membro de um grupo já entrevistos na actio effusis et dejecti. 

Naturalmente a justificativa para a responsabilidade civil por membro 

indeterminado do grupo no Direito Civil não é a mesma verificada no Direito Penal. 

Se, no primeiro caso, o objetivo é assegurar a reparação da vítima, no segundo, a 

preocupação é prevenir294 a ocorrência de crimes295. O tratamento do nexo causal, 

todavia, é inegavelmente semelhante nos dois casos. Seja no Direito Penal, seja no 

																																																								
292 “Art. 137 - Participar de rixa, salvo para separar os contendores: Pena - detenção, de quinze dias a 

dois meses, ou multa. Parágrafo único - Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, 
aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção, de seis meses a dois anos.” 
(BRASIL, Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm> Acesso em: 15 jul. 2015.) 

293 Caso identificado o autor do homicídio ou da lesão corporal, este responderá em concurso de 
crimes pela lesão ou pela morte e também pela a rixa, mas na modalidade simples, segundo 
opinião de Rogério Greco (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7 ed. Niterói: Impetus. 
2013, p. 359) e de Damásio de Jesus (JESUS, Damásio E. de. Direito Penal. v. 1. 23 ed. São 
Paulo: Saraiva, 1999. p.194). 

294 De acordo com o discurso dominante, a função maior do Direito Penal seria a de proteger os 
valores fundamentais da vida social. Nesse contexto é que se fala em prevenção geral e 
específica, ambas com acepções positiva e negativa. A prevenção geral negativa põe em 
destaque o efeito intimidador que a sanção penal supostamente causa nos membros da 
coletividade, persuadindo-os, pelo exemplo, a não adotarem uma conduta criminosa. A prevenção 
geral positiva põe em destaque a aptidão do sistema penal de infundir valores na consciência 
geral. A prevenção especial negativa ressalta a neutralização de novas ocorrências criminosas 
pelo encarceramento do agente, enquanto a prevenção especial positiva dialoga com um suposto 
o efeito ressocializador da pena (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7 ed. Niterói: 
Impetus. 2013. p. 488-489). 

295 Como bem esclarece Guilherme de Souza Nucci, o legislador penal, ao criminalizar a rixa, quis 
“punir aquele que ingressa numa contenda para fomentar o perigo latente existente em brigas  
físicas de um modo geral, ao invés de valer-se do bom senso de separar os opositores” (NUCCI, 
Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 12 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 
711). 
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campo do Direito Civil, a responsabilidade decorrente do ilícito cometido estará 

fundada na mesma presunção de causalidade que preside a responsabilidade por 

membro indeterminado de um grupo. Essa é também a opinião de Clovis Couto e 

Silva 296 e Vasco Dela Giustina297.  

A 6a Câmara Cível do TJRS, no julgamento da APC n. 591.047.451, Rel. 

Des. Aldroado Furtado Fabrício298, admitiu, precisamente com fundamento na teoria 

da causalidade alternativa, a responsabilização civil de pessoas envolvidas em 

espancamento que levou ao óbito de torcedor, após determinado jogo de futebol, 

mesmo não sendo possível determinar qual dos réus desferiu os golpes fatais. Esse 

acórdão foi chancelado pela 4a Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 

26.975/RS299. 

 

g) A prova do lucro cessante e a presunção que, em última análise, lhe serve de 

fundamento 

Os danos materiais passíveis de indenização são tradicionalmente 

classificados em: danos emergentes, os quais correspondem ao prejuízo 

efetivamente sofrido; e lucros cessantes, os quais designam aquilo que o ofendido, 

com absoluta certeza, deixou de ganhar em razão do ato ilícito. Sucede que essa 

“certeza absoluta”, associada ao lucro cessante e que precisamente o distingue de 

danos futuros eventuais, não indenizáveis, corresponde apenas àquilo que 

																																																								
296 COUTO E SILVA, 1997. p. 237 Apud. SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na 

responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 297.  
297 GIUSTINA, Vasco Della. Responsabilidade civil dos grupos: inclusive no Código do Consumidor. 

Rio de Janeiro: Aide, 1991. p. 66-67. 
298 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível. APC n. 

591047451. 6a Câmara Cível. Relator: Desembargador Aldroado Furtado Fabrício. Porto Alegre, 
10 de dezembro de 1991. Disponível em: < 
http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfi
elds=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-
8&ud=1&lr=lang_pt&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as
_eq=&partialfields=n%3A591047451.%28td%3Aacórdão%7Ctd%3Anull%29&as_q=+#main_res_ju
ris> Acesso em:  29 nov. 2015.  

299 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp 26.975/RS. 4ª Turma. Relator: 
Ministro Aldir Passarinho Júnior. Brasília, 18de dezembro de 2001. DJe 20/05/2002. Disponível 
em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=199200225713&dt_publicacao=2
0/05/2002> Acesso em: 11 jan. 2016. 
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normalmente acontece pelas regras da experiência ou pelas evidências carreadas 

aos autos300.  

No exemplo tradicional do taxista que deixa de trabalhar durante um certo 

período de tempo em razão de acidente de trânsito provocado por outrem, diz-se 

que os rendimentos que ele poderia auferir durante esse tempo podem ser 

pleiteados a título de lucros cessantes, porque existe uma certeza, verificada a partir 

da prova dos autos, de que a quantia pleiteada na ação indenizatória, coincide com 

os rendimentos médios auferidos por ele durante período equivalente ao do 

afastamento. A lógica é simples, se o taxista comprova que a exploração do serviço 

rende, em média, um determinado valor mensal, poderá pleitear, a título de lucro 

cessante, em caso de afastamento compulsório de suas atividades, indenização 

correspondente ao valor médio que, segundo comprovado, apuraria no mesmo 

período. 

Examinado essa situação com mais rigor, é possível concluir, no entanto, 

que não há, verdadeiramente, uma certeza de que aqueles rendimentos seriam 

auferidos caso o acidente não tivesse ocorrido. Não se está falando, aqui, de uma 

maçã que inexoravelmente encontraria o solo em virtude da força gravitacional da 

Terra caso sua trajetória descendente, iniciada a certa altura do solo, não houvesse 

sido interrompida por algum outro fator. Na hipótese verificada entram em cena 

inúmeras outras variáveis que possivelmente excluiriam o resultado antevisto.  

Em outras palavras, mesmo que comprovado o rendimento médio mensal 

daquele profissional, não há garantia absoluta de que ele teria, de fato, auferido o 

lucro indicado caso não houvesse se acidentado. Tratando-se de um evento futuro, 

sempre existe, afinal, a possibilidade de que a situação visualizada não se 

concretize por outros motivos. Não está completamente fora dos desdobramentos 

possíveis o advento de uma outra circunstância capaz de frustrar a expectativa de 

lucro em que fundada a pretensão indenizatória. 

Impossível garantir, por exemplo, que, excluída mentalmente a razão 

incapacitante, ou seja, o acidente, os rendimentos visualizados não se frustrassem 

em razão de outra causa distinta, como um acidente diverso, ou o surgimento de um 

																																																								
300 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Curso de 

Direito Civil: Responsabilidade Civil, 2 ed. São Paulo: Atlas, 2015. vol. 3. p. 263. 
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novo sistema de transporte individual de passageiros que, rivalizando com o táxi, 

fizesse cair consideravelmente os rendimentos mensais do ofendido. 

Para efeito de distinção entre dano emergente do lucro cessante, é preciso 

considerar, portanto, que a certeza que caracteriza o primeiro não é a mesma que 

qualifica o segundo. Tratando-se de dano emergente, é factível, embora não se 

endosse esse posicionamento, que o nexo causal esteja mais próximo da 

causalidade natural. Cuidando-se de lucro cessante, porém, como se está diante de 

um dano em perspectiva, nunca será possível comprovar, tal como se comprova nas 

ciências naturais, que o dano cuja reparação se persegue decorreu necessária e 

inexoravelmente da conduta do responsável. Conquanto se afirme tratar-se de um 

dano direto, o nexo causal será, nesse caso, eminentemente presuntivo. A atividade 

cognitiva do julgador, ao apreciar as provas apresentadas, estará sempre pautada 

pelo brocardo id plerumque acciditii, como é próprio da teoria da causalidade 

adequada em que, como visto, a presunção é elemento essencial. 

Em item anterior, viu-se que a causalidade, nas hipóteses de 

responsabilidade por omissão, se estabelece normativamente pela presunção de 

que a conduta omitida seria suficiente para evitar o resultado danoso iniciado por 

processo estranho à ação do responsável. A mesma presunção atua, embora de 

forma inversa, para o estabelecimento do nexo causal nas hipóteses de lucro 

cessante. Presume-se que, suprimido mentalmente o processo causal iniciado pela 

ação do responsável, o resultado danoso não teria produzido por uma outra causa. 

Esse nexo de causalidade normativo pautado por um raciocínio presuntivo, 

fundado em probabilidades, é ainda mais evidente nos casos de responsabilidade 

por perda da chance.  

 

h) A presunção imanente à responsabilidade por perda da chance 

Ainda pouco conhecida e invocada no Brasil, a responsabilidade por perda 

de uma chance é uma construção doutrinária e jurisprudencial do direito francês que 

se insere no mencionado contexto de ampliação das hipóteses de dano 

indenizável301. Cogita-se a perda de uma chance, no campo da responsabilidade 

																																																								
301 PETEFFI DA SILVA, Rafael. Responsabilidade civil por perda de uma chance. 3 ed. São Paulo: 

Atlas, 2007. p. 196. 
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civil, quando frustrada a possibilidade de uma pessoa obter determinada vantagem 

futura ou evitar dano efetivamente ocorrido. 

A primeira situação, conhecida como formulação clássica, é aquela em que 

determinado fato retira de alguém a oportunidade de obter uma situação mais 

vantajosa no futuro. Imagine-se, por exemplo, que determinado candidato ao cargo 

de juiz, aprovado nas primeiras fases do concurso público, não chegue em tempo 

para realização do exame oral em função de um atraso de voo. Admite-se que, 

nessa situação, a vítima teve suprimida uma chance séria de ingressar na carreira. 

Da mesma forma, o advogado que, por desídia, perde o prazo para interposição de 

recurso cujos fundamentos estão efetivamente respaldados em súmula de Tribunal 

Superior subtrai de seu cliente uma chance séria de ver reformada a decisão 

recorrida e, assim, obter-lhe uma situação mais vantajosa. 

A segunda situação, que também traduz formulação corrente da teoria em 

comento, tem na responsabilidade médica seus exemplos mais característicos. Nos 

casos em que o paciente fica inválido ou vem a óbito em razão de uma enfermidade 

que não foi corretamente diagnosticada ou adequadamente tratada, argumenta-se 

que houve perda da chance de cura ou de sobrevida. O fundamento da 

responsabilidade, nesse caso, será o ato antijurídico consistente na não interrupção 

do processo que culminou por causar o dano.  

Não se confundem, portanto, a perda da chance de cura ou sobrevida, com 

a responsabilidade por erro médico. Nessa última situação, todo o processo 

patológico que conduziu ao resultado danoso foi causado pela conduta comissiva ou 

omissiva do médico (esquecimento de instrumento cirúrgico no corpo do paciente, 

técnica inadequada, etc.), não havendo falar em um processo prévio que deixou de 

ser interrompido. 

A doutrina preconiza que a perda de uma chance será indenizável quando a 

probabilidade de conseguir a vantagem esperada seja superior a 50% (cinquenta por 

cento)302. Na linha dos precedentes do STJ, porém, não é possível fixar percentuais 

apriorísticos. No leading case sobre a matéria, referente ao programa televisivo de 

perguntas e respostas denominado “Show do Milhão”, reconheceu-se que, 

considerada a má formulação da questão decisiva, a candidata faria jus ao valor 

																																																								
302 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. São Paulo: Atlas, 2006. p. 103. 
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correspondente à chance percentual de obtenção do grande prêmio a qual, no caso, 

era de apenas 25% (vinte e cinco por cento).303 Noutra situação, em que a vítima foi 

impedida de concorrer ao sorteio de uma casa, concluiu-se ser devida a indenização 

mesmo quando considerado que a chance de ela ser sorteada era pouco superior a 

3% (três por cento).304  

Também, reconhecendo a impossibilidade de se estabelecerem, de forma 

objetiva, percentuais mínimos de chance, a parte final do Enunciado 444 da V 

Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal assinala: “A chance deve ser 

séria e real, não ficando adstrita a percentuais apriorísticos.”305 

Apesar disso, mostra-se indispensável, para se aferir a seriedade da chance 

perdida, recorrer a um raciocínio de probabilidade. Com efeito, é apenas pela 

avaliação das possibilidades presumidas de obtenção da vantagem ou de evitação 

do dano que se pode assumir como séria a chance perdida. Afirma-se que o 

candidato impedido de realizar a prova oral de um concurso pode recorrer à teoria 

da perda da chance e o que se vê impossibilitado de comparecer à primeira fase do 

concurso, não. Isso se dá, porque, no primeiro caso, presume-se que o candidato 

estava muito mais perto da aprovação do que na segunda hipótese, em que o 

ingresso na carreira e a percepção dos vencimentos correspondentes se 

apresentam como desdobramentos futuros e incertos. 

Para efeito de estabelecimento de nexo causal entre a conduta do agente 

responsável e o dano, existe uma avaliação eminentemente normativa, fundada na 

probabilidade de realização da chance que se frustrou. 

A doutrina ressalta, a propósito, a autonomia entre a chance perdida e o 

resultado que não se implementou, destacando que a indenização306  não deve 

																																																								
303 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp 788.459/BA. 4ª Turma. Relator: 

Ministro Fernando Gonçalves. Brasília, 08 de novembro de 2005. DJe 13/03/2006. Disponível em: 
< 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=788459&&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&
l=10&i=13> Acesso em 8 dez. 2015. 

304 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial. EDcl 
no AgRg no Ag 1.196.957/DF. 4ª Turma. Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília,  10 de 
abril de 2012. DJe 18/04/2012. Disponível em: < 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=1196957&&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO
&l=10&i=3> Acesso em: 8 dez. 2015. 

305 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. V Jornada de Direito Civil. Disponível em: < 
http://www.cjf.jus.br/CEJ-Coedi/jornadas-cej/v-jornada-direito-civil/VJornadadireitocivil2012.pdf> 
Acesso em: 8 dez. 2015. 

306 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. São Paulo: Atlas, 2006. p. 102. 



 
	

	

128 

corresponder à vantagem perdida, mas à perda da possibilidade de conseguir essa 

vantagem. O dano a ser compensado não corresponde, assim, ao resultado que 

nunca se consumou, mas à chance de consegui-lo. Retomando o exemplo do 

candidato ao cargo de juiz, ter-se-ia que a indenização não deve coincidir com o 

salário do cargo almejado. Cristiano Chaves, Nelson Rosenwald e Felipe Peixoto 

entendem que, nessa situação, não se pode remunerar a vítima com o mesmo valor 

a que faria jus caso estivesse exercendo o cargo, porque ela não estaria entregando 

contraprestação alguma nem assumindo qualquer tipo de ônus. Segundo sustentam, 

seria possível, porém, conceder indenização capaz de propiciar ao candidato um 

novo período de estudos, no qual pudesse novamente se preparar para outros 

certames.307 

Admitindo-se que existe uma autonomia entre o resultado frustrado e a 

chance que a vítima tinha de obtê-lo, é possível afirmar que o dano, nesses casos, 

será sempre direto e imediato. Se a conduta faz perecer a chance em si mesma e se 

esse era o interesse jurídico tutelado, não há necessidade de flexibilizar a 

concepção tradicional de que o prejuízo, para ser indenizável, deve ser direto e 

imediato308.  

Mas a mencionada autonomia entre a chance perdida e o resultado frustrado 

que conduz à certeza e atualidade do dano não afasta a conclusão de que o nexo 

causal se estabelece com base em um raciocínio probabilístico. Muito pelo contrário. 

O cálculo de probabilidade, nesses casos, incide em dois momentos. Primeiramente, 

para distinguir os danos indenizáveis, visto que apenas as chances consideradas 

sérias, isto é, com uma probabilidade de concretização razoável, podem ser 

indenizadas. Em um segundo momento, o cálculo de probabilidade atua para fixar o 

valor da condenação. Admitindo-se que a indenização é medida pela extensão do 

dano e que este não corresponde ao resultado frustrado, mas à mera chance de 

obtenção desse resultado, não há como negar que, uma vez admitida a seriedade 

da chance em questão, o valor indenizatório correspondente será tanto maior quanto 

maior for a probabilidade de que o resultado almejado houvesse se implementado. 

																																																								
307 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Novo 

Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2015. p. 257. 
308 FARIAS; ROSENVALD; BRAGA NETTO, op. cit., p. 256. 
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Assim, o nexo causal repousa, em síntese, na presunção de que o 

comportamento antijurídico do responsável tenha impedido a concretização da 

vantagem em perspectiva. Da mesma forma, o raciocínio presuntivo também atua 

para estabelecer em que medida essa vantagem se frustrou em razão da conduta do 

responsável, o que permite a quantificação da indenização. 

 
3.2 Algumas hipóteses que desafiam o estabelecimento de nexo causal por 

presunção de causalidade 

No início desse trabalho, viu-se que a causalidade jurídica, ao contrário do 

que fazem supor as teorias tradicionalmente utilizadas para descrevê-la e conceitua-

la, não pode ser compreendida como uma realidade fática. Destacou-se que não 

apenas a concepção de causa como encadeamento necessário e inexorável de 

fatos tem sido colocada em xeque pelas ciências naturais e humanas, como também 

essa concepção está associada a um ônus processual muitas vezes insuperável na 

busca pela reparação do dano injusto. 

Evidenciou-se, em seguida, que a causalidade jurídica constitui uma 

realidade eminentemente normativa, assim reconhecida pelo próprio sistema, que se 

utiliza do conceito em sentidos diferentes e, não raro, elege um vínculo de mera 

probabilidade (e não de necessariedade) como suficiente para estabelecer o dever 

de indenizar. 

Considerando, portanto, que o nexo causal já constitui, para o Direito, uma 

realidade normativa e que o próprio sistema contempla inúmeras hipóteses de 

responsabilidade presumida, fundada em um juízo de probabilidade, questiona-se se 

esse critério não pode ser também admitido para estabelecer o dever de indenizar 

em outras situações. 

Gisela Sampaio da Cruz parece consentir que esse é o caminho a ser 

trilhado na incessante evolução do instituto da responsabilidade civil ao afirmar que  

o conceito de nexo causal, nos últimos tempos, tem sido “flexibilizado”309 com vistas 

																																																								
309  De acordo com a hipótese defendida no presente trabalho, não haveria necessidade de 

“flexibilizar” o nexo causal, mas sim de perceber que ele tem uma natureza normativa e não 
naturalística. O foco para a implementação do princípio da ampla reparação da vítima não deve 
ser, portanto, a prova da causalidade, e sim o seu próprio conceito. Admitindo-se que causa, para 
o Direito, é aquilo que ele diz que é, fica automaticamente reorientada toda a atividade probatória 
das partes no processo. 
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a possibilitar uma maior proteção à vítima. A propósito, acrescenta que, “nos casos 

em que a prova do nexo causal se torna muito difícil, não se exige mais a 

demonstração cabal da relação de causalidade, para que se configure a obrigação 

de indenizar” 310 . Para ela, nessas situações, “a necessariedade cede lugar à 

probabilidade” 311. Essa mesma percepção, vale registrar, já havia sido alcançada 

muito antes, por Agostinho Alvim, para quem: “Nem sempre há certeza absoluta de 

que certo fato foi o que produziu determinado dano. Basta um grau elevado de 

probabilidade.”312 

Para destacada corrente da sociologia, que tem à frente o alemão Ulrich 

Beck, vive-se, atualmente, um período de transição da sociedade industrial de 

classes para uma Sociedade de Risco, em que a produção social de riquezas e o 

avanço tecnológico vêm acompanhados pelo incremento e reconhecimento 

vertiginosos de novos riscos, com os quais não se tem nenhuma experiência 

histórica.313 

A distribuição desses riscos, segundo se observa, não segue a mesma 

lógica da distribuição da riqueza. Mesmo os ocupantes de posições mais 

privilegiadas não possuem, muitas vezes, condições de se resguardar contra esses 

novos riscos. Após Chernobyl e, sobretudo, com o aquecimento global, encerrou-se 

a possibilidade de distanciamento, sendo possível afirmar que também aqueles que 

produzem e auferem lucros com as atividades de risco sofrerão, mais cedo ou mais 

tarde, como que vítimas de um “efeito bumerangue”, os mesmos efeitos deletérios 

experimentados pela população em geral 314 . Se, na sociedade de classes, a 

miserabilidade é visível, na sociedade de risco a vulnerabilidade é, muitas vezes, 

invisível. Isso ocorre não apenas porque a concretização do risco é imprevisível no 

																																																								
310 SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005. p. 260. 
311 Ibidem, p. 260. 
312 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 3 ed. São Paulo: 

Jurídica Universitária. 1965. p. 363-364. 
313 Os contornos da chamada Sociedade de Risco são delineados em: BECK, Ülrich; NASCIMENTO, 

Sebastião (trad.). Sociedade de Risco, rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 
2011. 

314 Na Sociedade de Classes, a grande questão que se apresenta está em saber de que forma a 
riqueza socialmente produzida pode ser distribuída, de maneira desigual, de forma legítima. Na 
Sociedade de Risco, a questão central é como as ameaças e riscos criados podem ser evitados 
ou minimizados de modo a não comprometer o processo de modernização nem romper com a 
barreira do que seja socialmente aceitável. (BECK, Ülrich; NASCIMENTO, Sebastião (trad). 
Sociedade de Risco, rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2011. p. 23-24.) 
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tempo e no espaço, mas também porque a sua própria existência pode passar 

despercebida. 

A compreensão de sociedade de risco implica diferenciar “risco” de “perigo”. 

Niklas Luhmann aponta, grosso modo, que o conceito de “perigo” é bastante familiar, 

visto que designa aquilo que está fora das possibilidades de controle e da esfera de 

decisão, como, por exemplo, as catástrofes naturais. Já o “risco” resulta de uma 

decisão, de um ato de vontade humanos315. A expressão, inclusive, teria sido 

cunhada durante as navegações espanholas e estaria relacionada, na época, à 

possibilidade de um navio chocar-se contra rochedos ou aos infortúnios relacionados 

à exploração das novas terras. 

O homem, nas sociedades pré-modernas, convivia basicamente com os 

perigos. Nas culturas tradicionais, as adversidades eram encaradas como castigos 

divinos ou acasos do destino. O antropocentrismo iluminista, durante algum tempo, 

disseminou a crença de que a técnica e o avanço da ciência poderiam oferecer 

proteção bastante contra os perigos da natureza. Hoje, porém, esse mesmo avanço 

da ciência, associado ao recrudescimento do capitalismo e à potencialização dos 

meios de produção, traz a sensação de que surgiram riscos não apenas inevitáveis, 

porque inerentes às opções de desenvolvimento econômico realizadas pelas 

sociedades, mas também incontáveis e até mesmo invisíveis. 

Para efeito de responsabilidade civil, é importante distinguir entre perigo e 

risco, pois, constituindo o primeiro deles o resultado de uma ação ou decisão 

humana, abre-se a possibilidade de responsabilização em caso de esse risco vir a 

se materializar, convertendo-se em uma catástrofe316. 

																																																								
315 “To do justice to both levels of observation, we will give the concept of risk another form with the 

help of the distinction of risk and danger. The distinction presupposes (thus differing from other 
distinctions) that uncertainty exists in relation to future loss. There are then two possibilities. The 
potential loss is either regarded as a consequence of the decision, that is to say, it is attributed to 
the decision. We then speak of risk – to be more exact of risk of decision. Or the possible loss is 
considered to have been caused externally, that is to say, it is attributed to the environment. In this 
case we speak of danger”. Em uma tradução livre: “Para fazer justiça aos dois níveis de 
observação, nós daremos outra forma ao conceito de risco com a ajuda da distinção entre risco e 
perigo. Essa distinção pressupõe (diferentemente de outras) que existe incerteza em relação 
danos futuros. Existem, então, duas possibilidades, ou dano é considerado como consequência de 
uma decisão, isto é, atribuído a uma decisão, quando se fala em risco, mais precisamente em 
risco da decisão, ou como decorrência de uma causa externa, isto é, atribuído ao ambiente. Nesse 
caso, se fala em perigo.” (LUHMANN, Niklas. BARRETT, Rhodes (trad). Risk. A sociological 
theory. (?): Aldine Transaction, 2005. p. 21-22.) 

316  Ülrich Beck esclarece que risco é apenas a possibilidade de que venha a se concretizar 
determinado evento a que ele chama de catástrofe. “Risk is not a synonymous with catastrophe. 
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Caso um tsunami invada a cidade, matando pessoas, destruindo imóveis e 

arrasando lavouras, não será possível, em princípio, cogitar responsabilidade civil do 

Estado, porque estará configurada, em princípio, hipótese de caso fortuito ou força 

maior. Considerando, no entanto, que a ciência está cada vez mais habilitada a 

identificar com razoável antecedência a ocorrência desses fenômenos naturais e 

que o Estado tem sido cada vez mais exigido no que tange às questões de 

segurança pública, não é descabido imaginar, sobretudo em localidades com 

elevado risco de tsunamis, que o Poder Público possa ser chamado a responder, 

caso não tenha instalado ou feito soar a tempo e a modo os alarmes que poderiam 

minorar a catástrofe317.  

Trata-se, em última análise, de transladar o infortúnio em referência, da 

órbita do perigo para a órbita do risco. Quando se admite que foi por uma decisão 

humana que não se tomaram as precauções necessárias à evitação do resultado, 

torna-se possível o estabelecimento da responsabilidade civil. 

Esse mesmo entendimento está na base dos julgados que encarecem a 

responsabilidade do Estado pelos danos decorrentes de chuvas excessivas em 

determinados períodos do ano nas metrópoles brasileiras. A despeito da intensidade 

e volume das precipitações, haverá responsabilidade estatal, segundo se tem 

admitido, caso o Poder Público tenha se omitido na adoção das medidas 

necessárias para evitar ou minimizar esses prejuízos. Cada vez mais se reforça a 

conclusão de que essas tragédias anunciadas devem ser colocadas na conta de 

alguém. 

																																																																																																																																																																													
Risk means the anticipation of catastrophe. Risks concern the possibility of future occurrences and 
developments; they make present a state of the world that does not (yet) exist. Whereas every 
catastrophe is spatially, temporally and socially determined, the anticipation of catastrophe lacks 
any spatio-temporal or social concreteness. Thus the category of risk signifies the controversial 
reality of the possibility, which must be demarcated from merely speculative possibility, on the on 
hand, and from de actual occurrence of the catastrophe, on the other. The moment risk become 
real, when a nuclear power station explodes or a terrorist attack occurs, they become catastrophes. 
Risks are always future events that may occur, that threaten us.” Em tradução livre: “Risco não é 
sinônimo de catástrofe, mas a sua antecipação. Os riscos dizem respeito à possibilidade de 
ocorrências e desenvolvimentos futuros; eles apresentam ao mundo um estado de coisas que 
ainda não existe. Considerando que toda catástrofe é espacial, temporal e socialmente 
determinada, a antecipação da catástrofe carece de concretude espaço-temporal ou social. Assim, 
a categoria do risco significa a controvertida realidade da possibilidade, que pode ir de uma mera 
possibilidade especulativa até a real ocorrência da catástrofe. No momento em que o risco se 
torna uma realidade, quando uma usina nuclear explode ou ocorre um ataque terrorista, ele se 
torna uma catástrofe. Riscos são sempre eventos futuros que podem ocorrer e que nos 
ameaçam.” (BECK, Ulrich. World at risk. Cambridge: Polity Press, 2010, p. 9.) 

317 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Novo 
Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2015. p., 579. 
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De certa forma, portanto, é como se a distinção entre risco e perigo pudesse 

guiar a identificação das condutas omissivas passíveis de responsabilização. 

Admitindo-se que determinada catástrofe se originou de um risco, e não de um 

perigo, abre-se a possibilidade de exigir de alguém, em geral do Estado, alguma 

forma de reparação por não ter adotado um comportamento tendente a evitar ou 

minimizar o dano. 

Em tópicos anteriores já se examinou o nexo de causalidade presumido que 

preside o estabelecimento da responsabilidade civil nas hipóteses de omissão. 

Nesta seção busca-se examinar outra dificuldade própria das sociedades de risco 

que também diz respeito à causalidade: a circunstância de que muitos danos são, 

atualmente, resultado de causas complexas. 

Especialmente no que diz respeito à saúde humana, são inúmeros os 

exemplos em que, com maior ou menor grau de certeza científica, a biologia e a 

medicina passam a relacionar doenças a fatores externos, como o uso de tabaco, a 

ingestão de organismos geneticamente modificados, a exposição a ondas 

eletromagnéticas, o contato com o amianto, etc. sem conseguir estabelecer, no 

entanto, em cada caso concreto, qual foi o fator patogênico determinante. Ainda é 

preciso considerar que esses fatores costumam implicar-se reciprocamente de modo 

heterogêneo e incerto, o que dificulta ainda mais a identificação da contribuição 

causal de cada um para a produção do resultado danoso. 

Parece útil, portanto, analisar duas situações limítrofes, próprias da 

sociedade contemporânea, nas quais a admissão de responsabilidade civil fundada 

em um nexo causal meramente presumido pode servir como estratégia adequada 

para realizar um imperativo de justiça cultural e socialmente construído. Elege-se, 

aqui, a título de exemplo, a responsabilidade por danos associados ao amianto e ao 

tabaco, que suscitam o problema da causalidade complexa tão característico na 

chamada Sociedade de Risco. 

 

a) Responsabilidade por danos associados ao amianto 

A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), ligada à 

Organização Mundial da Saúde, classifica o amianto como substância 
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reconhecidamente cancerígena318. O Critério de Saúde Ambiental 203 do Programa 

de Segurança Química da Organização Mundial da Saúde de 1998 registra que 

“nenhum limite de tolerância foi identificado para os agentes carcinogênicos”319 e a 

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) 320 , embora adote uma 

postura menos alarmista, também alerta para os malefícios dessa substância321. 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer – INCA322, a exposição 

humana ao amianto, especialmente ao pó do amianto, que pode ser inalado e 

depositado de forma definitiva no pulmão, está relacionada à ocorrência de diversas 

patologias, como asbestose, câncer de pulmão, de laringe, do trato digestivo, do 

ovário, da pleura (mesotelioma), etc.  

A maioria dessas enfermidades pode ser classificada como doenças 

complexas ou multifatoriais, isto é, causadas por uma combinação de fatores 

genéticos, ambientais e comportamentais cuja contribuição específica se revela, 

muitas vezes, de impossível comprovação, tendo em vista a possibilidade de a 

influência de um único fator obscurecer ou confundir a dos demais323. 

																																																								
318  INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER-IARC. List of Classifications by 

cancer sites with sufficient or limited evidence in humans, Volumes 1 to 114. Disponível em: 
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php> Acesso em 18 fev. 2015. 

319	INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - INCA. Legislação sobre o amianto no mundo. Disponível 
em: <http://www1.inca.gov.br/conteudo_view.asp?ID=15> Acesso em: 11 jul. 2015. 

320 CYPHERT, J., A. et. al. Sumas Mountain chrysotile induces greater lung fibrosis in Fischer 344 rats 
than Libby amphibole, El Dorado tremolite, and Ontario ferroactinolite. Toxicological  Sciences. 
Society of Toxicology 130(2):405-15, (2012). Disponível em: < 
http://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?dirEntryId=249830&searchAll=Asbestos&show
Criteria=0&SIType=PR&sortBy=pubDateYear&NoArchive=> Acesso em: 18 fev. 2015. 

321 Os grandes produtores mundiais de amianto vêm tentando desde muito tempo, e no Brasil pelo 
menos isso tem sido evidente, atribuir a malignidade do amianto, de forma exclusiva, à variedade 
dos anfibólios. No sítio eletrônico da Eternit S.A. e no da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Amianto, há referência a pesquisas científicas que sustentam ser o amianto 
crisotila consideravelmente menos perigoso e passível de utilização controlada, sem riscos para a 
saúde humana. Esses dados, fornecidos pelos sítios eletrônicos da Eternit 
(http://www.eternit.com.br) e da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Amianto 
(http://www.cnta.org.br) estariam referendados pelas pesquisas de um certo Dr. David Bernstein, 
PhD, cujo resumo está disponível em 
<http://www.chrysotile.com/en/conferences/speakers/David_Bernstein.aspx> acesso em 
18/02/2015. Essa dicotomia entre a malignidade das variedades de amianto pode ser bem 
identificada em pesquisa realizada por JARABEK, A. M. et al. Comptational comparison of 
asbestos fibers: Dosimetry model simulations to characterize variabilty and potency. Disponível 
em: 
<http://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?dirEntryId=249830&searchAll=Asbestos&sho
wCriteria=0&SIType=PR&sortBy=pubDateYear&NoArchive=> Acesso em: 18 fev. 2015. 

322 INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - INCA. Doenças relacionadas à exposição ao amianto. 
Disponível em: <http://www1.inca.gov.br/conteudo_view.asp?ID=15> Acesso em: 11 jul. 2015. 

323 CRAIG, Johanna. Complex diseases: Research and applications. Nature Education, v. 1, n. 1, p. 
184, 2008. Disponível em: <http://www.nature.com/scitable/topicpage/complex-diseases-research-
and-applications-748> Acesso em:18 fev. 2015. 
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Diz-se, assim, que a exposição do trabalhador ao amianto é um fator de 

risco a ser evitado, uma circunstância relacionada ao surgimento/desenvolvimento 

da doença. Não se costuma afirmar, categoricamente, que o amianto causa câncer, 

mas sim que ele pode causar. Trata-se de uma cautela no o uso das palavras que 

expõe realidade importantíssima para o trato da responsabilidade civil: a dificuldade 

na comprovação no nexo causal. 

No campo previdenciário, essa dificuldade não se coloca de forma tão 

aguda, porque a origem da doença incapacitante não tem grande relevância para a 

concessão dos benefícios invalidez ou doença. É nas ações indenizatórias 

(trabalhistas e cíveis) que a discussão relativa ao nexo causal se apresenta de forma 

mais relevante, porquanto impossível atribuir o dever de indenizar sem conectar, de 

alguma forma, a enfermidade que acomete a vítima ao agente que explora 

economicamente essa substância. 

A Justiça do Trabalho, segundo se infere dos julgados do TST324, parece ter 

encontrado um método bem pragmático de solucionar a questão no caso de danos 

verificados em trabalhadores da indústria amiantífera. Nessa Justiça especializada, 

os jugados parecem se apoiar com segurança no conceito de doença ocupacional, 

para evitar maiores discussões quanto ao nexo de causalidade nesses casos.325  

O raciocínio é relativamente simples: se a patologia diagnosticada coincidir 

com alguma daquelas identificadas pelo Regulamento da Previdência Social como 

doença profissional associada à exposição do trabalhador ao amianto326, tem-se por 

																																																																																																																																																																													
No mesmo sentido: KNOX, Sarah, S. From “omics” to complex disease: a systems biology 
approach to gene-environment interactions in cancer. Disponível em: 
<http://www.cancerci.com/content/10/1/11> Acesso em: 18 fev. 2015. 

324 Pesquisa realizada no portal de jurisprudência do TST (www.tst.jus.br) com o parâmetro “amianto 
ou asbesto” retorna 286 (duzentos e oitenta e seis) resultados, muitos dos quais, porém, não 
enfrentam o tema do nexo causal. A propósito, cumpre recordar que o TST, a exemplo do STJ, 
não admite, em sua competência recursal, a revisão de fatos e provas (Súmula n. 126/TST).  

325 Nesse sentido, por exemplo: BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista. RR 
40500-98.2006.5.04.0281. 6ª Turma. Relator: Ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Brasília, 05 de 
maio de 2010. DEJT 14/05/2010. 

326 O Anexo II, do Regulamento da Previdência Social (Decreto n.º 3.048/99), ao relacionar os 
agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho, identifica o asbesto ou 
amianto como químico capaz de expor a risco o empregado que execute as seguintes funções: “1) 
extração de rochas amiantíferas, furação, corte, desmonte, trituração, peneiramento e 
manipulação; 2) despejos do material proveniente da extração, trituração; 3) mistura, cardagem, 
fiação e tecelagem de amianto; 3) fabricação de guarnições para freios, materiais isolantes 
e  produtos de fibrocimento; 4) qualquer colocação ou demolição de produtos de amianto que 
produza partículas atmosféricas de amianto.” (BRASIL. Decreto n. 3.098, de 6 de maio de 1999. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm> Acesso em: 27 fev. 
2015.) 
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satisfeito o requisito causal necessário à atribuição do dever de indenizar, não 

obstante a complexidade característica das enfermidades em questão; caso 

contrário, não. 

Essa estratégia de julgamento, como se percebe, está claramente apoiada 

em uma presunção de causalidade natural. Embora não se enuncie abertamente, 

opera, nessas situações, verdadeira presunção de que a doença diagnosticada, por 

estar classificada no regulamento de regência como doença ocupacional associada 

ao amianto, decorreu, efetivamente, da exposição do trabalhador àquela substância. 

Insiste-se que esse raciocínio é presuntivo, visto que, como assinalado, não há 

garantias de que aí reside, efetivamente, a causa única, a causa direta e imediata, 

ou ainda a causa determinante para a produção do dano no sentido naturalístico do 

termo. 

No TST é possível localizar acórdão, chancelando julgado que admite a 

existência, nesses casos, de um nexo causal presumido pela própria norma.327 No 

TRT da 2a Região, também há julgados que solucionaram a questão com apoio em 

confessada presunção de causalidade328. 

																																																																																																																																																																													
O mesmo regulamento também traz uma lista de agentes ou fatores de risco de natureza 
ocupacional relacionados com a etiologia de doenças profissionais e de outras doenças 
relacionadas com o trabalho. Nessa lista (Lista A), o asbesto ou amianto aparecem associados a 
dez patologias: 1) Neoplasia maligna do estômago (C16.-); 2) Neoplasia maligna da laringe (C32.-
); 3) Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão (C34.-); 4) Mesotelioma da pleura (C45.0); 5) 
Mesotelioma do peritônio (C45.1); 6) Mesotelioma do pericárdio (C45.2); 7) Placas epicárdicas ou 
pericárdicas (I34.8); 8) Asbestose (J60.-); 9) Derrame Pleural (J90.-) e 10) Placas Pleurais (J92.-). 

327  BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho. Agravo em Recurso de Revista. ARR - 4200-
10.2007.5.01.0048, 3ª Turma, Relator: Ministro Mauricio Godinho Delgado, 20 de março de 2013. 
Brasília, DJET 26/03/2013. Disponível em: < 
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&cons
csjt=&numeroTst=4200&digitoTst=10&anoTst=2007&orgaoTst=5&tribunalTst=01&varaTst=0048&s
ubmit=Consultar> Acesso em: 27/2/2015. A passagem em referência está lavrada nos seguintes 
termos: “Os laudos técnicos carreados às fls. 780/790 e 961/963, confirmam o nexo de 
causalidade entre a asbestose adquirida pelos autores e o labor exercido ao longo dos anos. Não 
só diretamente considerado, como também em razão do chamado nexo causal presumido, à luz 
do anexo 12, da NR-15, Lei n. 6.514, alterada pela Portaria n. 1 de 28/05/1991, que especifica ser 
qualificada a exposição ao amianto insalubridade em grau máximo independente da atividade 
exercida, bastando que, para tanto, haja o contato com o agente mineral em suspensão, caso dos 
autores.” 

328 No julgamento do Recurso Ordinário n. 0191300-28.2006.5.02.0077, prolatado pela 12a Turma do 
TRT2, sob a relatoria do Desembargador Benedito Valentini, por exemplo, admitiu-se como 
suficiente, para efeito de estabelecimento do nexo causal, a circunstância de que as funções 
desempenhadas pelo trabalhador o haviam exposto ao pó do amianto e que as placas pleurais 
diagnosticadas seriam indicativas de doença relacionadas a essa exposição. Argumentou-se, em 
acréscimo, que, conforme o relatório médico juntado aos autos, os casos mais numerosos de 
vítimas do asbesto eram dos trabalhadores que haviam atuado na indústria durante os anos 60 e 
70, como era o caso do autor. (BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (2. Região). Recurso 
ordinário. RO 0191300-28.2006.5.02.00771. 12a Turma. Relator: Desembargador Benedito 
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Na Justiça Comum, ao contrário do que ocorre na Justiça do Trabalho, não 

há julgados em número suficiente que permitam identificar uma orientação 

jurisprudencial a respeito do tema. Pesquisando no sítio eletrônico do STF não se 

localiza nenhum acórdão relevante publicado a respeito da responsabilidade civil por 

danos decorrentes da exposição humana ao amianto. 329  Uma consulta à 

jurisprudência do STJ retorna apenas um aresto que, todavia, não enfrentou 

abertamente a questão relativa ao nexo causal. 330 

																																																																																																																																																																													
Valentini. São Paulo, DJ 2/9/2011. Disponível em <http://www.trt2.jus.br/pesquisa-jurisprudencia-
por-palavra-acordaos> Acesso em: 27 fev. 2015.) 
No mesmo Tribunal, é possível localizar julgado em que a questão foi enfrentada de forma 
consideravelmente mais substancial. A 7a Turma daquela Corte, no julgamento do Recurso 
Ordinário n. 0088300-93.2008.5.02.0383, da relatoria da Desembargadora Sônia Maria de Barros, 
reconheceu ao espólio de um ex-funcionário da Eternit direito à indenização por danos morais e 
materiais em virtude do surgimento de um mesotelioma maligno que determinou a aposentadoria e 
o óbito desse trabalhador. O acórdão destaca a existência de laudo de engenharia que concluiu 
pela exposição habitual e permanente do trabalhador ao amianto durante todo o período do 
contrato de trabalho que, no caso, durou mais de vinte e dois anos. É curioso observar que o 
acórdão, embora destaque a existência de um laudo médico conclusivo quanto à existência de 
nexo causal entre a enfermidade diagnosticada e a atividade laboral do de cujos, não se escuda 
nessa prova técnica para evitar enfrentar abertamente a discussão suscitada pela Eternit quanto 
ao fato de ser o câncer uma doença multifatorial. O acórdão afastou o argumento da 
concausalidade, afirmando que a empresa, apesar de ter levantado essa tese, não chegou a 
indicar quais outros fatores etiológicos poderiam, no caso concreto, ter concorrido para o 
surgimento da doença. Destacou, também, que o de cujus havia ingressado nos quadros da 
Eternit aos vinte e três anos, sendo que, antes disso, ele havia trabalhado apenas por pouco 
meses em outra empresa na qual não se expunha a risco semelhante. (BRASIL. Tribunal Regional 
do Trabalho (2. Região). Recurso ordinário. RO 0088300-93.2008.5.02.0383. 7ª Turma. Relator: 
Desembargadora Sônia Maria de Barros. São Paulo, DJ 7/10/2011. Disponível em: 
<http://www.trt2.jus.br/pesquisa-jurisprudencia-por-palavra-acordaos> Acesso em: 27 fev. 2015.) 

329 Pesquisa realizada em 27/02/2015 no Portal de Jurisprudência do STF (www.stf.jus.br) com o 
parâmetro “amianto ou asbesto” resgatou 24 (vinte e quatro) julgados, mas nenhum deles relativos 
a ações indenizatórias pela exposição do ser humano ao amianto. 

330 Pesquisa realizada em 27/02/2015 no Portal de Jurisprudência do STJ (www.stj.jus.br) com o 
parâmetro “amianto ou asbesto” resgatou 9 (nove) julgados. O Primeiro deles (AgRg no AREsp 
231.116/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 20/06/2013, DJe 
17/09/2013.) discutiu suposta negativa de prestação jurisdicional e possibilidade de configuração 
de conduta culposa. O segundo (AgRg no Ag 1358845/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª 
Turma, julgado em 04/10/2011, DJe 09/11/2011) trata da contagem de tempo de serviço para 
obtenção de benefício previdenciário. O terceiro acórdão é o REsp 507.521/RJ, Rel. Ministro Aldir 
Passarinho Júnior, 4ª Turma, julgado em 09/06/2009, DJe 29/06/2009. Nese caso a Quarta Turma 
do Superior Tribunal de Justiça, seguindo a Jurisprudência da Corte (Súmula 07/STJ), entendeu 
que o nexo de causalidade identificado pelas instâncias de origem não podia ser novamente 
discutido, dada a impossibilidade de, naquela sede recursal, reexaminar-se matéria fático-
probatória. O quarto precedente retornado na pesquisa (AgRg na SLS 805/PR, Rel. Ministro Ari 
Pargendler, Corte Especial, julgado em 27/11/2008, DJe 11/12/2008) trata da licença prévia para 
importação de amianto. O quinto e o sexto acórdãos (EDcl no AgRg no MS 12.459/DF, Rel. 
Ministro Carlos Fernando Mathias – Juiz Convocado do TRF 1ª Região – 1ª Seção, julgado em 
27/02/2008, DJe 24/03/2008 e AgRg no MS 12.459/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 1ª 
Seção, julgado em 24/10/2007, DJ 03/12/2007) cuidam da admissão de entidades de pessoas 
expostas ao amianto como amicus curiae. O sétimo acórdão (REsp 513.329/RJ, Rel. Ministro 
Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, julgado em 20/11/2006, DJ 11/12/2006) traz uma discussão a 
respeito da sucessão de leis no tempo. O oitavo (RMS 20.709/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, 
1ª Turma, julgado em 16/05/2006, DJ 01/06/2006) versa sobre competência legislativa. O último 
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Surpreende, de fato, a ausência de julgados tratando do tema na esfera 

cível. O amianto, vale lembrar, foi e ainda é muito utilizado, principalmente em 

países subdesenvolvidos, como matéria-prima na indústria da construção civil 

(telhas, caixas d’água, divisórias, painéis acústicos, forros e pisos vinílicos, etc.), 

têxtil (mantas para isolamento térmico, roupas antichamas), automobilística (lonas e 

pastilhas de freio, discos de embreagem, etc.), entre outras. Considerando, portanto, 

o número de pessoas expostas, não parece desarrazoado supor que tenham sido 

milhares aqueles afetados negativamente em sua saúde por essa substância. 

Não apenas pelo número de pessoas presumivelmente afetadas, mas 

também pelo advento do CDC, que facilitou a defesa em juízo de grande parte 

dessas vítimas, seria de se esperar um maior número de demandas versando sobre 

a questão. Mesmo no STF e no STJ, em que atua uma série de barreiras ao 

conhecimento dos recursos, causa espécie a exiguidade de casos existentes sobre 

a questão. 

Possivelmente, a explicação para isso seja a mencionada dificuldade em 

identificar um nexo causal naturalístico nessas hipóteses de causalidade complexa. 

Dificuldade esta que se apresenta de forma germinal, impedindo até mesmo a 

visualização do dano injusto e, por tabela, a formação de uma lide no sentido 

carnelutiano do termo. A muitas vítimas de câncer, com efeito, nem mesmo ocorre 

que seu estado patológico pode ter decorrido do material empregado no fabrico de 

sua caixa d’água ou no revestimento das paredes de sua casa. Essa ignorância 

contribui, certamente, para diminuir o número daqueles que vão a juízo reclamar 

indenização. 

A dificuldade característica da causalidade complexa também atua, e talvez 

de modo até mais explícito, após a instauração das demandas eventualmente 

propostas, durante a fase instrutória do processo. Isso por força da concepção 

naturalística de causa, que, como assinalado na primeira parte desse trabalho, 

constitui obstáculo intransponível à imposição da responsabilidade civil nesses 

casos. Qual perito seria capaz de atestar, afinal, que determinada pessoa 

desenvolveu determinado tipo de câncer apenas porque sua caixa d’água era feita 

de amianto? 

																																																																																																																																																																													
(REsp 291.157/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, julgado em 01/03/2001, DJ 
03/09/2001) discorre sobre a prescrição da ação indenizatória por danos causados pelo amianto. 
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Nas sociedades industriais modernas, são inúmeros os agentes 

cancerígenos inseridos no cotidiano das pessoas. Mesmo que se pudesse isolar o 

amianto como o único fator externo, ainda seria preciso considerar predisposições 

genéticas, quase sempre insondáveis. Dessa forma, nem mesmo em uma situação 

de laboratório seria possível afirmar, com certeza absoluta, que determinado câncer 

foi desencadeado, em determinada pessoa, pela sua exposição a produtos 

confeccionados a partir do amianto. 

Nesse cenário, qualquer proposta de responsabilidade civil precisa descartar 

de plano, a causalidade natural como parâmetro para definição da causalidade 

jurídica. Admitindo-se que o acometimento de um câncer possa representar um dano 

injusto e que a atribuição de responsabilidade civil, em casos como o da espécie, 

possa corresponder, ao menos em tese, ao senso de justiça socialmente 

predominante, cumpre afastar, desde logo e em definitivo, a prova da causalidade 

natural como pressuposto à imposição do dever de reparação.  

Em síntese, não é possível exigir a comprovação de uma relação de causa e 

efeito própria das ciências naturais quando se discute a imposição de 

responsabilidade civil nesses casos de causalidade complexa, sob pena de, assim o 

fazendo, inviabilizar-se por completo qualquer pretensão reparatória. 

 

b) Responsabilidade por danos associados ao tabaco 

Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, o tabagismo é 

considerado a principal causa de morte evitável em todo o mundo331. Estima-se que 

um terço da população mundial adulta seja fumante. Desse total, 70% (setenta por 

cento) estão em países em desenvolvimento. No Brasil, 14,8% (catorze vírgula oito 

por cento) da população faz uso regular de tabaco, dos quais 18,1% (dezoito vírgula 

um por cento) são homens e 12% (doze por cento) mulheres332. 

																																																								
331 INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER – INCA. Programa Nacional de Controle do Tabagismo. 

Disponível em: 
<http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa-
nacional-controle-tabagismo/tabagismo> Acesso em 20 dez. 2015. 

332 ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. et. al. Projeto Diretrizes: Evidências científicas sobre o 
tabagismo para subsídio ao Poder Judiciário. Disponível em: 
<http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/1ef15b0047df154c86dacf9ba9e4feaf/tabagismo-para-
subsidio-poder-judiciario.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1ef15b0047df154c86dacf9ba9e4feaf> 
Acesso em: 20 dez. 2015. 
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O relatório “Consequências do Tabagismo para a Saúde”, publicado em 

2004 pelo Departamento de Saúde dos EUA (Surgeon General)333, concluiu haver 

evidências suficientes de que o tabagismo causa câncer de pulmão334, laringe, 

cavidade oral, faringe, esôfago, pâncreas, bexiga, rins, colo uterino, estômago e 

leucemia mieloide aguda. De um modo geral, 38% (trinta e oito por cento) das 

mortes por câncer nos homens e 23% (vinte e três por cento), nas mulheres, estão 

associadas ao fumo335. 

Além de constituir um fator de risco para o surgimento do câncer, o tabaco 

também atrapalha o tratamento das neoplasias já estabelecidas e ainda contribui 

para o surgimento de doenças de outras naturezas, como síndromes respiratórias e 

cardio-vasculares336. O total de mortes associadas ao uso do tabaco atinge, só no 

Brasil, a cifra de 200 mil ao ano, sendo 3 mil de fumantes passivos. A previsão para 

o ano de 2030 é de que ocorram, no mundo, 80 milhões de óbitos, dos quais 80% 

(oitenta por cento) em países em desenvolvimento. Esses números são superiores 

aos da AIDS, malária, tuberculose, alcoolismo, causas maternas, homicídios e 

suicídios combinados337.  

Não espanta, assim, a profusão de ações judiciais de cunho reparatório em 

desfavor das indústrias de tabaco, inicialmente nos Estados Unidos e, em seguida, 

																																																								
333  U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. The health consequences of 

smoking:  A report of the Surgeon General. Atlanta, 2004. Disponível em < 
http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/2004/complete_report/index.htm> Acesso em: 20 
dez. 2015.  

334 O tabagismo é o maior fator de risco para o câncer de pulmão, sendo responsável por 80% dos 
casos nos homens e, em 50%, nas mulheres, no mundo (ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. 
et. al. Projeto Diretrizes: Evidências científicas sobre o tabagismo para subsídio ao Poder 
Judiciário. p. 15. Disponível em: 
<http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/1ef15b0047df154c86dacf9ba9e4feaf/tabagismo-para-
subsidio-poder-judiciario.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1ef15b0047df154c86dacf9ba9e4feaf> 
Acesso em: 20 dez. 2015.) 

335 FERLAY, J. Shin H. R., et. al. Cancer incidence and mortality worldwide. DM. GLOBOCAN 2008,: 
IARC CancerBase n. 10. Lyon: IARC; 2010. Disponível em: <http:// globocan.iarc.fr > Acesso em: 
20 dez. 2015. 

336 ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. et. al. Projeto Diretrizes: Evidências científicas sobre o 
tabagismo para subsídio ao Poder Judiciário. p. 15-16. Disponível em: 
<http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/1ef15b0047df154c86dacf9ba9e4feaf/tabagismo-para-
subsidio-poder-judiciario.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1ef15b0047df154c86dacf9ba9e4feaf> 
Acesso em: 20 dez. 2015. 

337  ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. et. al., op. cit. 30. Disponível em: 
<http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/1ef15b0047df154c86dacf9ba9e4feaf/tabagismo-para-
subsidio-poder-judiciario.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1ef15b0047df154c86dacf9ba9e4feaf> 
Acesso em: 20 dez. 2015. 
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por todo o mundo. Caitlin Sampaio Mulholland, com apoio em Augustin Perea338, 

destaca que os esforços de litigância contra as empresas tabagistas podem ser 

divididos em três fases bem definidas. 

A primeira onda de demandas, propostas entre 1954 a 1982, é marcada por 

ações individuais fundadas na responsabilidade subjetiva das empresas fabricantes 

de cigarro. Argumentava-se, então, que essas empresas, na condição de 

fornecedoras, eram responsáveis por vícios ocultos do produto que comercializavam 

("nicotina causa dependência" e "cigarro causa câncer"). 

A segunda onda de litigância, correspondente às demandas propostas entre 

1983 a 1991, foi marcada também por ações individuais. Desta feita, contudo, 

alegava-se, com fundamento na doutrina da products and strict liability, que as 

empresas fumígenas deveriam responder objetivamente pelos malefícios 

decorrentes dos seus produtos.  

Na terceira onda de demandas, que vai de 1994 até os dias atuais, 

sobrevieram as ações intentadas pelo Estado e por outras entidades com 

legitimidade coletiva para ressarcir os cofres públicos das despesas realizadas com 

a seguridade social e com os valores gastos no tratamento de doenças decorrentes 

do fumo. Estudos apontam que o Brasil, por exemplo, no ano de 2008, gastou 

aproximadamente 30% (trinta por cento) do orçamento do Ministério da Saúde com 

o tratamento de doenças relacionadas ao tabagismo o que representaria 3,5 (três 

vírgula cinco) vezes o valor arrecadado, no mesmo período, com os impostos 

incidentes sobre os produtos do tabaco339. 

A estratégia de defesa das indústrias sempre esteve focada em quatro 

argumentos essenciais: a) no fato de a comercialização do tabaco e de seus 

derivados constituir atividade lícita, não apenas autorizada, mas regulada por lei; b) 

na alegação de que não estaria configurado risco de desenvolvimento, pois os 

danos alegadamente decorrentes do cigarro ainda não seriam certos; c) na ausência 

de nexo causal entre referidos danos e o uso do tabaco, visto ser impossível atestar, 

																																																								
338 PEREA, 2001, p. 2 Apud MULHOLLAND. Caitlin Sampaio. A responsabilidade civil por presunção 

de causalidade. Rio de Janeiro: GZ, 2010. p. 245-247. 
339 ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. et. al. Projeto Diretrizes: Evidências científicas sobre o 

tabagismo para subsídio ao Poder Judiciário. p. 40. Disponível em: 
<http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/1ef15b0047df154c86dacf9ba9e4feaf/tabagismo-para-
subsidio-poder-judiciario.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1ef15b0047df154c86dacf9ba9e4feaf> 
Acesso em: 20 dez. 2015. 
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com certeza absoluta, que as doenças desenvolvidas pelas supostas vítimas teriam, 

efetivamente, se originado do hábito de fumar; e d) na alegação de que a vítima 

assume o risco quando, conhecendo os malefícios do cigarro, opta por continuar 

fumando. 

O primeiro desses argumentos pode ser refutado pela constatação de que 

não apenas as atividades ilícitas – mas também as lícitas – estão aptas a ensejar 

reparação civil. Conforme destacado no início deste trabalho, a noção de dano 

reparável vem se desprendendo da antijuridicidade a que estava vinculada para se 

associar, cada vez mais, ao conceito de justiça. Assim, para efeito de atribuição de 

responsabilidade civil, apresenta-se muito mais consentâneo com a Constituição 

falar em dano injusto340 do que em ato ilícito. A imputação do dever de reparar se 

justifica, portanto, como resposta à violação de um interesse digno de tutela jurídica 

ainda que não tenha havido, propriamente, o cometimento de um ato ilícito341. 

A questão relativa ao risco do desenvolvimento também fica superada pela 

constatação de que, desde a década de cinquenta, segundo verificado nos 

chamados cigarette papers, as indústrias de tabaco não apenas tinham 

conhecimento dos efeitos nocivos do uso do cigarro no organismo humano como 

ainda usavam de diversos subterfúgios para esconder essa realidade do grande 

público342. 

A alegação de que o dano, nesses casos, teria sido assumido pela própria 

vítima fica consideravelmente debilitado diante da constatação de que o cigarro, em 

razão da nicotina que contém, é um produto que causa dependência. Há mais de 

três décadas, o Tobacco Institute, entidade criada para contestar as evidências 

científicas que começavam a surgir sobre os malefícios do tabagismo, já 

manifestava a preocupação quanto ao reconhecimento público de que a nicotina é 

viciante. Na época, esse instituto alertava que, em razão disso, não seria possível 

argumentar com a existência de um “livre arbítrio” do fumante para afastar a 
																																																								
340  “O dano será injusto quando, ainda que decorrente de conduta lícita, afetando aspecto 

fundamental da dignidade humana, não for razoável, ponderados os interesses contrapostos, que 
a vítima dele permaneça irresarcida.” (BODIN, Maria Celina, Danos à pessoa humana: uma leitura 
civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 179.) 

341  BODIN, Maria Celina. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a 
responsabilidade civil. in. Direito Estado e Sociedade v. 9, n. 29, p. 233 a 258. jul/dez 2006. p. 40) 

342 USA. United States of America vs. Phillip Morris, USA, Inc. Final Opinion; Civil Action N. 99-2496, 
District of Columbia, 2006. p. 1477-1476. Disponível em: 
<https://www.library.ucsf.edu/sites/all/files/ucsf_assets/FinalOpinion_full_version.pdf> Acesso em: 
20 dez. 2015. 
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responsabilidade das empresas fumígenas. 343  Demais disso ainda é preciso 

considerar a situação dos fumantes passivos, em relação aos quais não se pode 

afirmar, com propriedade, que escolheram se expor à fumaça do cigarro. 

Em muitos julgados344, tem prevalecido, contudo, o argumento de que o 

fumante, no exercício do seu livre-arbítrio, assume o risco de produzir o resultado 

danoso, isentando, assim, o fabricante da respectiva responsabilidade civil345. No 

STJ, inclusive, já se afirmou que não seria possível negar a existência de livre-

arbítrio sob pena de se admitir, por extensão, que nenhuma opção do homem seria 

genuinamente livre.346 

De qualquer modo, mesmo quando se admita o argumento do livre-arbítrio 

como suficiente para superar, até mesmo, a coerção estabelecida pelo vício 

causado pela nicotina, solucionando, do ponto de vista prático, todas as lides 
																																																								
343 ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. et. al. Projeto Diretrizes: Evidências científicas sobre o 

tabagismo para subsídio ao Poder Judiciário. p. 7. Disponível em: 
<http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/1ef15b0047df154c86dacf9ba9e4feaf/tabagismo-para-
subsidio-poder-judiciario.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1ef15b0047df154c86dacf9ba9e4feaf> 
Acesso em: 20 dez. 2015. 

344  Confira-se, por exemplo: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp 
886.347/RS. 4ª Turma. Relator: Ministro Honildo Amaral de Melo Castro. Brasília, 25 de maio de 
2010. DJe 08/06/2010 e BRASIL o Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp 
1.113.804/RS. 4ª Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 27 de abril de 2010. DJe 
24/06/2010. Da mesma forma, embora tratando do alcoolismo e não do tabagismo: BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp 1.261.943/SP. 3ª Turma. Relator: Ministro 
Massami Uyeda. Brasília, 22 de novembro de 2011. DJe 27/02/2012. Todos disponíveis em: 
<www.stj.jus.br> Acesso em 1 jan. 2016. 

345 “Perceba-se que a assunção do risco difere da chamada culpa exclusiva da vítima. Na assunção 
do risco o produto é inerentemente perigoso e, portanto, causador potencial e provável de danos 
que são, pela natureza do produto, graves. Quando o consumidor destes produtos escolhe adquiri-
los e consumi-los - através da formação adequada e informada da relação jurídica de consumo -, o 
eventual dano que sobrevier será fruto do produto - não há dúvida - mas resultado da assunção do 
risco pelo consumidor da realização do dano. Difere da culpa exclusiva da vítima, pois nesta 
situação a conduta individual da vítima é a produtora do dano de maneira exclusiva afastando, por 
meio da interrupção do nexo de causalidade, a responsabilidade daquele a quem poderia ser 
imputado inicialmente a obrigação de indenizar.” (MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. A 
responsabilidade civil por presunção de causalidade. Rio de Janeiro: GZ, 2010. p. 255-256.) 

346 “Em realidade, afirmar que o homem não age segundo o seu livre-arbítrio em razão de suposta 
‘contaminação propagandista‘ arquitetada pelas indústrias do fumo, é afirmar que nenhuma opção 
feita pelo homem é genuinamente livre, porquanto toda escolha da pessoa, desde a compra de um 
veículo a um eletrodoméstico, sofre os influxos do meio social e do marketing. É desarrazoado 
afirmar-se que nessas hipóteses a vontade não é livre.” BRASIL o Superior Tribunal de Justiça. 
Recurso Especial. REsp 1.113.804/RS. 4ª Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 
27 de abril de 2010. DJe 24/06/2010. Disponível em:  
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=1113804&&b=ACOR&p=true&t=JURIDIC
O&l=10&i=4> Acesso em 1 jan. 2016.  
Importa ressaltar que o argumento destacado nesse julgamento teve em vista a influência da 
propaganda veiculada pelas indústrias de fumo, não a dependência provocada pela nicotina no 
organismo humano. Assim, ainda não foi apreciado pelo STJ o argumento de que a tese do livre-
arbítrio estaria desqualificada por ser o cigarro um produto que causa dependência. 
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individuais, propostas pelos fumantes ou por seus familiares, ainda seria preciso 

solucionar o problema dos chamados fumantes passivos, isto é, daqueles que, 

mesmo sem serem fumantes, estão expostos à fumaça do cigarro em ambiente 

domiciliar, profissional ou em contextos sociais
347

.  

Nessas hipóteses, não seria possível sustentar que o dano verificado foi 

expressão de um risco assumido pela vítima, ressurgindo, assim, a questão atinente 

ao nexo causal que, nos outros casos, havia ficado obscurecida pela tese do livre-

arbítrio. 

Com efeito, o argumento mais robusto para a afastar a responsabilidade civil 

da indústria do tabaco, independentemente da adesão que se lhe empreste, é o de 

que não há prova definitiva do nexo de causalidade entre o cigarro e as 

enfermidades diagnosticadas naqueles que se expõem a essa substância. 

Conquanto já se tenha reconhecido que existe uma relação de causa e efeito entre o 

cigarro e um grande número de doenças, esse dado é apenas estatístico, não 

revela, em cada caso concreto, se uma dada doença em particular, manifestada por 

uma determinada pessoa em específico, decorreu ou não do hábito de fumar ou da 

sua exposição à fumaça do cigarro. 

Algumas vezes a relação de causa e efeito entre o ato de fumar e o 

aparecimento da condição patológica danosa talvez possa ser evidenciada de forma 

mais clara. Exemplo típico que ilustra essa situação, segundo o TJRS, é o da 

Tromboangeíte Obliterante (também conhecida como TAO ou Doença de Buerger) 

que se configura por ser uma obstrução de artérias e veias de pequeno e médio 

porte em relação a qual "[...] a literatura médica é praticamente unânime ao afirmar 

que a doença [...] manifesta-se apenas em fumantes, ou seja, o tabagismo é conditio 

sine qua non para o desenvolvimento da doença".348 

																																																								
347 O risco de câncer de pulmão pela exposição ao tabagismo passivo é 20% a 30% maior para as 

pessoas que convivem com um fumante, quando comparados a indivíduos não expostos. A 
mortalidade nas esposas não-fumantes, cujos maridos são consumidores de 20 cigarros/dia, foi de 
15,5 por 100 mil mulheres, quase o dobro da apurada entre esposas de não-fumantes, que foi de 
8,7 por 100 mil mulheres (Associação Médica Brasileira, op. cit. p. 16-17. Disponível em 
<http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/1ef15b0047df154c86dacf9ba9e4feaf/tabagismo-para-
subsidio-poder-judiciario.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1ef15b0047df154c86dacf9ba9e4feaf> 
acesso em 20/12/2015). 

348 	RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível. AC 
70012335311. 9ª Câmara Cível. Relator: Desembargadora Marilene Bonzanini Bernardi. Porto 
Alegre, 21 de setembro de 2005. DJe 7/10/2005. Disponível em: <	
http://www.tjrs.jus.br/busca/?tb=proc> Acesso em: 20 dez. 2015. 
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Na grande maioria dos caos, porém, não é possível visualizar um nexo 

causal tão evidente. As doenças relacionadas ao tabagismo, tal como ocorre em 

relação àquelas associadas à exposição ao amianto, se originam, em sua maior 

parte, da combinação de múltiplos fatores de risco como herança genética, estilo de 

vida, dieta característica e exposição a agentes cancerígenos de diferentes 

naturezas, os quais interagem entre si com diferente carga de patogeneidade. 

Diante dessa incerteza e admitindo que o nexo causal é pressuposto necessário 

para o estabelecimento da responsabilidade civil, cumpre perguntar se é possível, 

de alguma forma, cogitar da imputação do dever de indenizar nesses casos.  

Marco Capecchi, citando exemplo de Agazzi, entende que não seria possível 

atribuir responsabilidade civil às empresas tabagistas em razão do surgimento de um 

câncer de pulmão, porque muitos fumantes irredutíveis nunca contraem essa 

doença, ao passo que outras tantas pessoas, mesmo sem nunca terem fumado, a 

desenvolvem mesmo assim. Nesses termos, se o hábito de fumar não constitui 

condição sine qua non para o surgimento da doença, não seria possível falar em 

responsabilização349. 

O argumento não convence. O fato de, em algumas pessoas, o cigarro não 

provocar câncer não significa que, em outras, ele não surta esse efeito. Isso ocorre, 

precisamente, porque o câncer, como tantas vezes assinalado, é uma doença 

multifatorial. Dessa forma, naqueles indivíduos em que a dependência do cigarro 

tenha sido o fator de risco determinante para o aparecimento da doença, esta terá 

sido, sim, condição sine qua non para a produção do resultado. 

Impende saber, por conseguinte, sobre a possibilidade de, nesses casos, 

presumir-se uma causalidade natural para, assim, ter-se por configurada a 

																																																								
349 "perfino un'elevata probabilità statistica, interpretata come sintomo di una dependenza causale non 

garantisce l'imputazione causale dell'evento singolo. Sia consentito a questo proposito un esempio 
di Agazzi: "si considera statisticamente provato che il fumo può produrre il cancro aI polmone, 
tuttavia non soltanto ci sono accaniti fumatori che non contraggono tale cancro ai polmone, ma si 
sono anche molte persone che contraggono tale cancro senza aver mai fumato (quindi il fumo non 
ne costituisce la condicio sine qua non)". (Trad.: "nem mesmo uma probabilidade estatística 
elevada, interpretada como indício de uma dependência causal, garante a imputação causal do 
evento único. Com relação a esta questão, consideremos um exemplo concedido por Agazzi: "é 
considerado estatisticamente comprovado que filmar pode gerar câncer nos pulmões, e mesmo 
assim não só existem muitos fumantes irredutíveis que não contraem tal câncer nos pulmões, 
como há também muitas pessoas que contraem o mesmo câncer sem nunca terem fumado 
(portanto, filmar não constitui em condicio sine qua non)” (CAPECCHI, 2002. Apud 
MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. A responsabilidade civil por presunção de causalidade. Rio de 
Janeiro: GZ, 2010. p. 251). 
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causalidade jurídica. No Brasil, há alguns arestos do TJRS, concedendo 

indenizações em processos desta espécie. Em dois deles, pelo menos, é possível 

inferir uma opção do julgador pelo acolhimento de um nexo causal presumido350.  

O STJ não adota, porém, o mesmo entendimento. No julgamento do REsp 

1.113.804/RS351, a Quarta Turma afastou a responsabilidade da indústria tababista, 

assinalando que: 

 
[…] somente rende ensejo à responsabilidade civil o nexo causal 
demonstrado segundo os parâmetros jurídicos adotados pelo 
ordenamento. Nesse passo, vigora do direito civil brasileiro (art. 403 
do CC/02 e art. 1.060 do CC/16), sob a vertente da necessariedade, 
a “teoria do dano direto e imediato”, também conhecida como “teoria 
do nexo causal direto e imediato” ou “teoria da interrupção do nexo 
causal”. 9. Reconhecendo-se a possibilidade de vários fatores 
contribuírem para o resultado, elege-se apenas aquele que se filia ao 
dano mediante uma relação de necessariedade, vale dizer, dentre os 
vários antecedentes causais, apenas aquele elevado à categoria de 
causa necessária do dano dará ensejo ao dever de indenizar. 10. A 

																																																								
350 No julgamento da AC n. 70000144626, ReI. Des. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira, Redator para 

acórdão Des. Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, j, 29.10.2003, por exemplo, afirmou-se: 
“Ainda que não bastasse tudo o que até aqui já foi exposto, o fato é que também não há como 
afastar a racionalidade e a lógica do razoável no sentido de que, diante dos fundamentos antes 
expostos, resta evidente a demonstração de que o consumo de cigarro está inafastavelmente na 
linha da causa eficiente e adequada da morte da vítima, não havendo qualquer outro elemento nos 
autos que aponte noutro sentido. Tenho, portanto, que não há dúvida quanto à relação de 
causalidade entre a morte de Eduardo e o hábito de fumar que ele tinha em razão da dependência 
química e psíquica que o afetava.” (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul. Apelação Cível. AC 70000144626. 9ª Câmara Cível. ReIator: Desembargadora Ana Lúcia 
Carvalho Pinto Vieira. Redator para acórdão: Desembargador Adão Sérgio do Nascimento 
Cassiano. Porto Alegre, 29 de outubro de 2003. Disponível em: < 
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Jus
ti%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=700001446
26&num_processo=70000144626&codEmenta=344083&temIntTeor=false> Acesso em: 20 dez. 
2015. 
No julgamento do da AC n. 70007090798, Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga, julgado em 
19/12/2003, decidiu-se pela "ampliação da causalidade", ao estatuir-se que "as regras de 
experiência, enfim, demonstram que o exame do nexo causal pode ser ampliado pelo que se tem 
conhecimento da vida, relativamente ao uso do cigarro, o mal que tem causado aos seus usuários 
e que estão a nos rodear, trazendo consequências maléficas irreversíveis em muitos casos." (RIO 
GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível. AC n° 
70007090798. 9ª Câmara Cível. Relator: Desembargador Luís Augusto Coelho Braga. Porto 
Alegre 19 de dezembro de 2003.  Disponível em 
<http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Ju
sti%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&intervalo_movimentacao=0&N1_
var2=1&id_comarca1=700&num_processo_mask=70007090798&num_processo=70007090798&n
umCNJ=N&id_comarca2=700&uf_oab=RS&num_oab=&foro=0&N1_var2_1=1&intervalo_movimen
tacao_1=15&N1_var=&id_comarca3=700&nome_parte=&tipo_pesq=F&N1_var2_2=1> Acesso 
em:  20 dez. 2015. 

351 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. REsp 1.113.804/RS. 4ª Turma. Relator: 
Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 27 de abril de 2010. DJe 24/06/2010.  Disponível em: < 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=1113804&&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO
&l=10&i=4> Acesso em: 1 jan. 2016.  
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arte médica está limitada a afirmar a existência de fator de risco entre 
o fumo e o câncer, tal como outros fatores, como a alimentação, 
álcool, carga genética e o modo de vida. Assim, somente se fosse 
possível, no caso concreto, determinar quão relevante foi o cigarro 
para o infortúnio (morte), ou seja, qual a proporção causal existente 
entre o tabagismo e o falecimento, poder-se-ia cogitar de se 
estabelecer um nexo causal juridicamente satisfatório. 11. As 
estatísticas - muito embora de reconhecida robustez – não podem 
dar lastro à responsabilidade civil em casos concretos de mortes 
associadas ao tabagismo, sem que se investigue, episodicamente, o 
preenchimento dos requisitos legais. 

 
Sob o pretexto de que a teoria aplicável em nosso sistema é a da 

causalidade direta e imediata, entendeu-se que os autores da ação, familiares da 

vítima, deveriam comprovar a contribuição causal específica que o hábito de fumar 

teve para o surgimento do câncer de pulmão, haja vista a possível influência de 

outros agentes cancerígenos no desencadeamento do resultado danoso. 

Prevaleceu, portanto, talvez até de forma inconsciente, a concepção tradicional de 

que o nexo causal constitui uma realidade fática, que deve ser provada de forma 

irrefutável para que se possa estabelecer o dever de reparação.  

A este ponto do trabalho parece já ter ficado claro que essa posição não é 

tão defensável quanto parece à primeira vista. A teoria do dano direto e imediato, 

destacada no julgado em referência como sendo aquela adotada em nosso sistema, 

carece de aceitação hegemônica. Há inúmeras controvérsias doutrinárias e 

jurisprudenciais a respeito desse tema. Além disso, existem várias hipóteses em que 

a própria lei rejeitou a aplicação dessa teoria para abraçar uma causalidade 

meramente mediata ou remota, mercê de um nexo de imputação que assim o 

determina, como imperativo de justiça. 

Acrescente-se, e talvez esse seja o ponto central, que a causalidade jurídica 

constitui uma realidade normativa e não fática. O próprio sistema dispensa, em 

diversas situações, a prova da causalidade natural para a configuração do dever de 

indenizar. Os exemplos em nosso sistema de que o nexo causal pode estar fundado 

em uma presunção de causalidade natural são tão numerosos que exortam o 

intérprete, sobretudo diante do princípio da ampla reparação da vítima, a testar o 

mesmo critério em contextos diferentes. 

Não parece adequado, pois, recusar, de plano, a responsabilidade das 

empresas tabagistas pelos danos associados ao cigarro apenas porque não existe 
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uma prova definitiva de nexo causal naturalístico entre a exposição humana à 

fumaça do cigarro e às doenças eventualmente desenvolvidas pelo fumante. O 

mesmo vale para as doenças associadas ao amianto. É preciso, antes, saber se o 

dever de indenizar não pode estar fundamentado na mera probabilidade de que o 

dano tenha se produzido em razão do produto comercializado por essas empresas. 

Caitlin Sampaio Mulholland, por exemplo, entende que os princípios da 

ampla reparação da vítima e da solidariedade permitiriam alçar o critério de 

probabilidade como parâmetro geral para o estabelecimento da causalidade jurídica 

sempre que, verificada uma atividade de risco, a vítima não possa provar a 

existência de um liame causal naturalístico. Assim, com apoio da teoria da 

causalidade adequada, seria possível apurar, mediante estudos de probabilidade 

lógica e estatística, se determinado evento danoso pode ser apresentado ou não 

como um desdobramento esperado do risco, circunstância que, a seu turno, 

autorizaria a imposição da responsabilidade civil.352 

Com o fito de atribuir ainda mais objetividade à proposta, ela chega a adotar 

um percentual mínimo de probabilidade, aferida estatisticamente, correspondente à 

50% (cinquenta por cento), a partir do qual se justificaria a atribuição da 

responsabilidade civil com base em um nexo causal presumido.353  

Esse critério também foi sugerido por Geraint. G. Howells, para quem a 

probabilidade de 51% (cinquenta e um por cento) deve estar presente para que se 

																																																								
352 “Diferentemente da concepção condicionalística que estabelece que todas as condições de um 

dano são sua causa (ligação natural de causa e efeito); a concepção probabilística da 
responsabilidade civil é baseada na idéia de que a análise jurídica da imputação deve revelar-se 
por meio da classificação da atividade ou conduta como sendo estatisticamente e tipicamente 
associada ao dano sofrido, levando-se em consideração nesta análise não só o que é observado 
em situações semelhantes, ordinariamente, mas também o que pode legitimamente esperar-se da 
execução da atividade.” (MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. A responsabilidade civil por presunção 
de causalidade. Rio de Janeiro: GZ, 2010. p. 289.) 

353  “Geralmente, portanto, quando um evento danoso representa mais de 50% de chance ser 
resultado de uma atividade, considera-se justificada a condenação na ação indenizatória, pois o 
custo para a eliminação do risco de dano advindo da atividade é menor do que o proveito que de 
sua exploração se retirou. Este percentual mínimo, apesar de não se configurar como o 
equivalente a uma alta probabilidade, é admitido pela doutrina italiana como sendo o parâmetro 
para as condenações indenizatórias em hipóteses de responsabilidade civil pela perda da chance. 
Na Itália, é concedida indenização pela perda da chance somente se for possível à vítima, autora 
da ação, demonstrar que a oportunidade perdida equivalia a mais de 50% da chance de obter um 
lucro ou de evitar um prejuízo. Adotaremos, portanto, este mesmo parâmetro: se for mais provável 
do que improvável que um dano seja resultado de uma atividade, haverá aí presumida a 
causalidade necessária para a configuração da obrigação de indenizar.” (MULHOLLAND, Caitlin 
Sampaio. A responsabilidade civil por presunção de causalidade. Rio de Janeiro: GZ, 2010. p. 
302-303.) 
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forme o nexo causal, admitindo-se, nesse caso, que a responsabilidade recaia sobre 

todo o dano comprovado.354 

A solução confere, sem dúvida, um cunho mais objetivo e seguro ao 

estabelecimento da responsabilidade civil fundada em mera probabilidade. A 

exigência de uma “análise pericial que possa calcular de forma científica a 

probabilidade de que uma atividade ou conduta tenha causado o dano”355 afasta 

críticas quanto à arbitrariedade e à falta de razoabilidade dos julgamentos que 

possam ser exarados com base nesse tipo de premissa. 

A exigência de uma prova pericial capaz de aferir a probabilidade estatística 

de o evento ser causa do dano parece criar, porém, uma dificuldade de ordem 

prática na condução do processo judicial que inviabilizaria, em muitas hipóteses, a 

implementação da responsabilidade civil. Além disso, a adoção de “percentuais 

apriorísticos” parece já ter sido rechaçada, ao menos no Brasil (item 3.1, h, supra), 

como norte para estabelecimento da responsabilidade por perda da chance. Não é 

excepcional, como visto, que o assentamento da responsabilidade civil ocorra com 

fundamento em uma presunção de causalidade muito inferior a 50% (cinquenta por 

cento).  

A maior fragilidade da proposta em testilha, entretanto, é que ela, embora 

reconhecendo a insuficiência de uma causalidade estritamente natural, busca 

amparo exatamente nesse tipo de racionalidade para solucionar os casos difíceis. 

Perceba-se que a exigência de uma perícia técnica que indique, com segurança, em 

que grau de probabilidade uma conduta pode ser considerada causa natural de um 

resultado resgata, precisamente, a crença na onipotência da ciência cuja falibilidade 

está na base dos problemas apresentados.356 

A causalidade natural constitui, certamente, um referencial que não pode 

desaparecer, pelo menos não por completo nem tão cedo. Está enraizado na cultura 

																																																								
354  HOWELLS, Geraint, 1985, p. 85. Apud LOPEZ, Tereza Ancona. Nexo causal e produtos 

potencialmente nocivos: a experiência brasileira do tabaco. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 33. 
355 MULHOLLAND, op cit., p. 301. 
356 Tereza Ancona Lopez também critica a proposta, mas com outros fundamentos: Em suma, não 

podemos confundir probabilidade, que é quase uma certeza, com o nexo causal que se forma a 
partir das estatísticas. Temos sempre que analisar o caso concreto. Não é científico julgar 
conforme a estatística, além de injusto e arbitrário. [...] A estatística pode colaborar no quantum 
debeatur, nunca no an debeatur. Fundamentar o julgamento em estatísticas para achar um 
culpado, a qualquer preço, é criar insegurança social e incentivar a indústria das indenizações, 
sem falar nas decisões injustas, o que é o pior. (LOPEZ, op. cit., p. 34.) 
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o papel que ela desempenha na construção do juízo de valor que orienta a fixação 

do dever de indenizar. Já se disse que apenas é considerado legítimo atribuir a 

alguém a reparação de um dano quando se possa afirmar que esse alguém causou 

o dano. O que não parece razoável é confiar mais uma vez na capacidade da 

ciência de indicar, com precisão (ainda que estatística), a probabilidade de 

determinado evento danoso estar relacionado à conduta do agente segundo um 

vínculo causal. 

Como avaliar, por exemplo, a probabilidade de que determinada doença 

tenha surgido e se desenvolvido em razão da fumaça do cigarro? Como calcular, 

nos casos de desastres ambientais, em que grau uma atuação preventiva mais 

eficiente do Estado teria sido capaz de evitar ou reduzir os danos verificados a 

posteriori? 

Considerando a destacada natureza normativa da causalidade jurídica 

parece mais adequado solucionar esses problemas a partir de uma estratégia 

efetivamente associada à avaliação subjetiva da causalidade. A teoria da imputação 

objetiva, por exemplo, que trabalha com a ideia de riscos permitidos e proibidos, 

talvez possa prestar valioso auxílio na lida com essas questões de causalidade 

complexa. Da mesma maneira, a teoria da responsabilidade pressuposta, esposada 

por Giselda Hironaka, que busca legitimar a imposição da responsabilidade civil na 

criação ou agravamento de riscos (mise en danger)357, também pode se revelar útil. 

Em ambos os casos, perceba-se, sobressai a atividade eminentemente subjetiva do 

intérprete e aplicador do direito na avaliação das condutas e dos danos 

considerados capazes de justificar o estabelecimento da responsabilidade civil.358 

A causalidade complexa, cada vez mais presente nas sociedades 

contemporâneas, representa, sem dúvida, um grande desafio para os teóricos da 

responsabilidade civil e sobretudo para os julgadores que têm de enfrentá-la em 

casos concretos. Assegura-se, de antemão, que nem sempre haverá uma única e 

correta solução para resolver esses casos difíceis. Nem sempre se apresentará uma 

																																																								
357 HIRONAKA, Gisela Maira F. Novaes. Responsabilidade pressuposta. Belo Horizonte: Rel Rey, 

2005. p. 283. 
358 Talvez o maior problema em se adotar a teoria da imputação objetiva como regra geral resida no 

fato de que ela não permite cominar responsabilidade quando a conduta do agente indicado como 
responsável, mesmo que efetivamente causadora do dano, não possa ser considerada perigosa. 
(LOPEZ, Tereza Ancona. Nexo causal e produtos potencialmente nocivos: a experiência brasileira 
do tabaco. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 28). 
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saída capaz de satisfazer, a um só tempo, ao sentimento pessoal de justiça do 

julgador, dos jurisdicionados e da comunidade em geral. 

Nesse cenário de incertezas, uma coisa, porém, é certa: não se pode 

continuar a usar, para a solução desses novos problemas, estratégias que eram 

adequadas a uma outra realidade histórica. A prova da causalidade natural entre a 

conduta do responsável e o dano prestou, e certamente ainda presta, inestimável 

serviço ao Direito em um sem número de situações, mas reflete um imperativo de 

justiça que se desenvolveu em contexto profundamente alterado pelo 

desenvolvimento das sociedades. 

Entrevê-se nessas hipóteses de causalidade complexa e em tantas outras 

nas quais verificada a mesma dificuldade probatória, que o resultado a natureza 

arriscada da conduta ou da atividade explorada deve ser valorada com especial 

atenção para o exame da causalidade.  

Em todo caso sempre se apresentarão duas soluções contrapostas: a 

primeira, consistente em isentar o provável causador do dano de qualquer 

responsabilidade; a segunda consistente em presumir, com base em indícios e no id 

quod plerumque accidit, a existência do liame causal suficiente para se estabelecer 

o dever de indenizar. 

A escolha por qualquer dessas alternativas será necessariamente uma 

opção política e ideológica, sendo possível identificar bons motivos capazes de 

suportar ambos os posicionamentos. Seja qual for o caminho adotado, vale desde já 

uma advertência: os princípios da ampla reparação da vítima e da solidariedade 

social, malgrado sua crescente importância, não autorizam a concessão de 

reparação à vítima em qualquer caso. Não compete à responsabilidade civil proteger 

a vítima a qualquer custo e tampouco distribuir riquezas a pretexto de realizar justiça 

social. 

 Admitindo-se que as soluções adotadas no campo da responsabilidade civil 

devem estar sempre focadas na realização do sentimento de justiça que anima e dá 

forma a este instituto, não se pode admitir que o Estado, a fim de resguardar a 

vítima contra um dano injusto, venha a criar outra situação igualmente injusta para 

aquele em desfavor de quem estabelecido o dever de reparar o dano. 
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Apesar dos perigos inerentes ao subjetivismo, é preciso reconhecer que em 

uma sociedade de risco, na qual despontam tantos danos sujeitos à causalidade 

múltipla, não parece adequado continuar a tratar o nexo causal da mesma forma 

como era tratado no século XIX. Não se está aqui a afirmar, repita-se, que a 

presunção de causalidade natural, fundada na probabilidade deve ser erigida à regra 

geral para solucionar problemas desta espécie. Assinala-se, simplesmente, que a 

presunção de causalidade é uma realidade incontestável e que pode, sim, ser 

invocada nessas situações. 

Em síntese, não é possível continuar a negar indenizações, especialmente 

nas situações de causalidade complexa, simplesmente porque a vítima não 

conseguiu fazer prova da causa direta e imediata do dano injusto experimentado, 

cumprindo ao julgador avaliar se a responsabilidade civil não pode se estabelecer 

com fundamento em uma presunção de causalidade natural. 
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CONCLUSÃO. 
 

Na tentativa de conceituar o nexo causal, surgiram duas grandes correntes 

teóricas: a unificadora, que basicamente considera como causa do dano todos os 

antecedentes sem os quais ele não teria se produzido da forma como se produziu 

(teoria da equivalência dos antecedentes causais) e a individualizadora, dividida em 

várias teorias que disputam entre si acerca do melhor critério para distinguir, entre os 

antecedentes causais, aquele que deve ser, afinal, alçado à condição de causa. 

Diante da multiplicidade e da complexidade das situações da vida, nenhuma 

dessas teorias parece suficiente para estabelecer, genérica e satisfatoriamente, o 

conceito de causalidade. Isso ocorre, em grande parte, porque todas elas estão 

comprometidas, em maior ou menor escala, com uma concepção naturalística do 

conceito de causa. Essa concepção, quando transportada para o campo processual, 

se converte, muitas vezes, em ônus probatório impossível de ser vencido pela 

vítima, frustrando, assim, a imputação do dever de reparar em situações nas quais 

isso seria admitido como legítimo de acordo com o senso de justiça construído social 

e culturalmente. 

Para solucionar esse problema, é necessário superar a acepção naturalística 

do nexo causal. É preciso perceber que a causalidade jurídica constitui uma 

realidade eminentemente normativa, e não fática. 

Várias circunstâncias corroboram essa conclusão. A exigência de um nexo 

causal entre a conduta e o resultado danoso constitui uma das mais importantes 

garantias para a concretização do postulado ético que inspira e legitima a 

responsabilidade civil. O instituto permite a identificação da pessoa a quem imputado 

o dever de indenizar e informa a apuração do quantum debeatur. Em função desse 

caráter ético, é razoável sustentar que o nexo causal deve corresponder a uma 

realidade valorada pelo Direito como suficiente para justificar o dever de indenizar, e 

não a uma realidade ontológica, que existe no mundo dos fatos. 

Sobretudo na Física, com o surgimento da teoria da relatividade, da teoria 

quântica e da física atômica, pôs-se em xeque o conceito tradicional de causa 

radicado no atomismo grego e na física newtoniana. A impossibilidade de se prever 

os eventos, com segurança, chegou até mesmo a fundamentar o surgimento do 
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princípio da imprevisão, que destaca a probabilidade como o último critério nesse 

campo de investigação. As ciências sociais, como esperado, enfrentam esse mesmo 

dilema. 

A falta de consenso no tocante às teorias do nexo causal pode ser verificada 

não apenas na doutrina, mas também nos julgados que tratam do tema. A propósito, 

são indicadas cinco dificuldades fundamentais: a) a ausência de explicitação da 

teoria do nexo causal adotada como razão de decidir, b) a utilização de duas ou 

mais teorias, simultaneamente, no mesmo julgamento, c) a adoção, pelos órgãos 

julgadores, de teoria diversa daquela utilizada em feitos anteriores, sem qualquer 

justificativa explícita ou implícita, d) a imprecisão conceitual na identificação da teoria 

aplicada, e e) a imposição de responsabilidade civil em situações nas quais 

nenhuma das teorias da causalidade permitiria a identificação de um nexo causal. 

Sem prejuízo da insegurança jurídica que esse cenário pode criar, é curioso 

perceber que ele constitui reflexo da atividade criadora dos tribunais no esforço para 

a construção de soluções justas. 

O próprio sistema jurídico parece trabalhar com diferentes acepções de nexo 

causal ao contemplar, paralelamente às hipóteses de causalidade direta e imediata, 

também hipóteses de causalidade mediata ou remota. Essa adaptação ao caso 

concreto ocorre, por exemplo, nas hipóteses de responsabilidade indireta, nas quais 

são chamados os pais a responder pelos atos dos filhos menores. O surgimento da 

responsabilidade civil objetiva, fundada no risco, ampliou consideravelmente essas 

situações, porque, muitas vezes, o risco corresponderá a atos ilícitos praticados por 

terceiros, de modo que, nessas situações, não estará excluída a responsabilidade, 

muito embora o dano, diretamente falando, não tenha sido causado pelo 

responsável. 

O argumento definitivo de que a causalidade jurídica não constitui uma 

realidade fática, mas normativa, é a existência de diversas hipóteses consolidadas 

no sistema jurídico, algumas até incorporadas em lei, nas quais o estabelecimento 

da responsabilidade civil se estabelece mediante a presunção de uma causalidade 

natural. 

No caso de danos advindos de condutas omissivas, por exemplo, essa 

circunstância é bastante explícita: atribui-se o dever de reparar quando a conduta 

omitida tem a aptidão de evitar o resultado. Essa avaliação, por óbvio, só pode se 
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dar de forma abstrata, mediante uma presunção, portanto. Também a 

responsabilidade coletiva que se estabelece nas hipóteses de danos provocados por 

objetos lançados ou caídos de um prédio funda-se na presunção de que qualquer 

dos habitantes pode ter, materialmente, dado causa ao prejuízo. Ainda vale destacar 

a presunção legal que se estabelece no caso do devedor em mora ou do possuidor 

de má-fé, de que a eventual perda do bem, nessas circunstâncias, decorreu da 

conduta dessas pessoas. A teoria da responsabilidade por perda de uma chance 

assenta-se na premissa de que a probabilidade de obtenção de uma vantagem 

futura constitui, em si, um bem jurídico digno de tutela. Entretanto, a implementação 

da responsabilidade, nesse caso, não pode deixar de considerar, igualmente, a 

aptidão que a conduta inquinada tem, em tese, de frustrar referida expectativa. 

A percepção de que a causalidade constitui uma realidade normativa não 

apenas confere maior lógica ao sistema, do ponto de vista teórico, como, do ponto 

de vista prático, abre espaço para uma completa reorientação da atividade 

probatória a ser desenvolvida no processo.  

Obsta-se, nesses termos, a possibilidade de se afastar o dever de indenizar 

sob o simples argumento de que a conduta e o dano não se colocam em uma 

relação de causa e efeito tal como descrita pelas ciências naturais. Torna-se 

suficiente a prova de que estão presentes os elementos (éticos-jurídicos) reputados 

pelo Direito como suficientes para o estabelecimento da responsabilidade civil, 

desaparecendo ou mitigando-se o ônus processual muitas vezes anacrônico e 

invencível, de comprovar uma relação causal naturalística que não é imprescindível 

à configuração do dever de indenizar. 

Acredita-se que apenas mediante essa percepção será possível enfrentar os 

desafios impostos à responsabilidade civil na Sociedade de Risco, em que se 

multiplicam danos massificados de origem incerta mas que não podem, sob pena de 

ofensa aos princípios da solidariedade social e da ampla reparação da vítima, 

permanecer indenes. 
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