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RESUMO 
 
 
O presente estudo visa a analisar a responsabilidade do transportador coletivo urbano 
por dano a passageiro em assalto, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Os 
assaltos à mão armada tornaram-se cada vez mais constantes no universo dos 
transportes públicos das grandes cidades brasileiras, o que faz necessário discutir se 
essas ações criminosas excluem a responsabilidade do transportador. Nesse sentido, 
inicialmente, serão conceituados os elementos da responsabilidade civil, bem como a 
evolução da culpa para o risco como seu fundamento. Em seguida, far-se-ão 
considerações a respeito do Código de Defesa do Consumidor e seu modelo inovador de 
responsabilidade. Após, far-se-á uma análise detalhada do contrato de transporte de 
pessoas e da evolução do tratamento legislativo da responsabilidade do transportador, 
com destaque para a responsabilidade pelo fato do serviço. Posteriormente, tecer-se-ão 
comentários ao fenômeno do assalto a ônibus, sendo apresentadas as posições 
doutrinárias e jurisprudenciais quanto ao enquadramento daquele fato como excludente 
de responsabilidade. Finalmente, serão expostos argumentos que demonstram haver 
responsabilidade do transportador coletivo em assalto a passageiro.  
 
 
Palavras-chave: Direito do Consumidor. Transporte Coletivo. Responsabilidade. 
Assalto. Excludente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 
This study aims to analyze the liability of the public carriers for damage to passengers 
caused by robbery, according to Brazilian Consumer Defense Code (“Código de Defesa 
do Consumidor”). Robberies have become frequently set in the universe of public 
transportation in major Brazilian cities, for what it is necessary to discuss whether these 
criminal actions exclude or not the liability of the carrier. In this sense, one will 
conceptualize, initially, the elements of civil liability as well as the evolution of its main 
object, from guilt to risk. Then we will have some considerations about the Consumer 
Defense Code and its new liability system. After, it will be made a detailed analysis of 
the contract of carriage of passengers and also of the evolution of liability regulation at 
transportation, focusing on liability by fact of service. Subsequently, it will be made 
commentaries about the bus robbery phenomenon, presenting positions from doctrine 
and jurisprudence concerning about robbery as an exclusionary of carrier´s liability. 
Finally, one will expose arguments which demonstrate that the carrier is responsible for 
the damages caused to its passengers by robbery.    

 
 
 
Key-Words: Consumer Law. Public Transportation. Liability. Robbery. Excludent. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O transporte público urbano é, sem dúvida, um serviço essencial. 

Diariamente, seus usuários se aglomeram nos veículos coletivos para vencer as 

distâncias entre a residência e o trabalho, escola, faculdade ou outro local de interesse, e 

vice-versa. Sendo um elemento primordial de mobilidade urbana, necessita de atenção 

especial do Poder Público e dos concessionários, para que seja eficiente, seguro e 

adequado aos fins a que se destina. 

Entretanto, sua efetividade vem sendo ameaçada pelos frequentes assaltos 

nas grandes cidades brasileiras. Os usuários convivem a todo instante com o risco de 

serem feridos ou mortos por criminosos audaciosos. Nessa situação, o transportador 

deve indenizar o passageiro vítima da ação criminosa? Ou é um evento imprevisível que 

não guarda relação com o transporte? Esse assunto é debatido há vários anos entre os 

doutrinadores e nos Tribunais, sem que se tenha encontrado uma solução definitiva. 

Isto posto, o presente trabalho procura dar uma contribuição, ainda que 

singela, à discussão do tema, de suma importância pois traz à baila valores 

constitucionais, como a dignidade da pessoa e a proteção à vida, saúde e segurança do 

consumidor, em conflito com as excludentes de responsabilidade do transportador. Por 

ser o transporte público relação jurídica de consumo, preferiu-se dar enfoque à 

responsabilidade baseada no fato do serviço, definida nos arts. 12 a 14 do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC). 

Os fundamentos do presente estudo foram extraídos precipuamente de 

pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, no que foi complementada por dados 

estatísticos, trechos de notícias de jornais on-line e trabalhos acadêmicos obtidos via 

internet. 

O conteúdo foi dividido em três capítulos. No primeiro capítulo serão 

conceituados os elementos da responsabilidade civil clássica: dano, culpa e nexo de 

causalidade. Também será exibida a evolução da responsabilidade civil, da culpa ao 

risco como elemento principal. Ao final, serão expostas as características do Código de 

Defesa do Consumidor e suas inovações na responsabilidade civil. 
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No segundo capítulo, caracterizar-se-á o contrato de transporte. Far-se-á um 

breve histórico dos transportes terrestres no Brasil, seguido da análise da evolução 

legislativa no tratamento da responsabilidade do transportador para, enfim, tratar da 

responsabilidade do transportador coletivo urbano no Direito do Consumidor, mais 

especificamente da responsabilidade pelo fato do serviço, e das causas excludentes da 

responsabilidade. 

No terceiro e último capítulo, estudar-se-á o assalto a ônibus como 

excludente de responsabilidade do transportador. Serão apresentados, inicialmente, 

dados estatísticos e trechos de notícias de jornais de grande circulação em Fortaleza 

relativos ao assunto. Na sequência, serão analisadas as posições contrárias e a favor da 

responsabilização do transportador por dano a passageiro em assalto, na doutrina e na 

jurisprudência, para ao final, chegar-se à conclusão. 
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2. RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

A palavra “responsabilidade” tem origem no latim spondeo, obrigação 

jurídica de natureza primitiva “pela qual o devedor se vinculava ao credor nos contratos 

verbais” (AZEVEDO, apud TARTUCE, p. 114) 

A responsabilidade civil pode ser conceituada como “o ramo do Direito que 

preocupa-se com a reparação de danos causados a indivíduos em decorrência de 

condutas praticadas por terceiros, via de regra culposa ou dolosamente”(MEDEIROS, 

2012, p. 16). Para Sérgio Cavalieri Filho, “é o dever jurídico que surge para recompor 

um dano causado pela violação de um dever jurídico originário” (2012, p. 2).  

O Código Civil de 2002, em seu artigo 927, categoriza o dever de indenizar 

como uma obrigação, cuja fonte pode ser tanto o ato ilícito como o ato lícito. Tem por 

finalidade tornar “indemne” o lesado, colocar a vítima em situação em que estaria sem a 

ocorrência do fato danoso (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 4).  

O ato ilícito tem como origem a infração a um preceito legal. Já o ato lícito 

é uma ação em conformidade com a lei. Neste, a obrigação de indenizar, estipulada em 

lei, deriva de um princípio de equidade, a exemplo do disposto no art. 188 do Código 

Civil, que elenca os atos não considerados ilícitos, verbis:  

 

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:I - os praticados em legítima defesa ou 
no exercício regular de um direito reconhecido; II - a deterioração ou 
destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo 
iminente. 
 

Nessas situações, o agente pode não ter agido com culpa, porém causou dano 

a outrem, e de forma a manter o estado anterior, deve indenizar. 

A responsabilidade civil se assenta, segundo a teoria clássica, em três 

pressupostos: o dano, a culpa do autor do dano e a relação de causalidade entre o fato 

culposo e o mesmo dano (GONÇALVES, 2009, p. 6). O conceito de dano, em sentido 

geral, é a lesão de um bem jurídico, seja patrimonial, seja moral. É o grande vilão da 

responsabilidade civil. Subdivide-se em dano patrimonial e dano moral. O dano 

patrimonial “atinge os bens integrantes do patrimônio da vítima”, causando-lhe efetiva 
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diminuição (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 76-78). Já o dano moral, “em sentido 

estrito, é violação do direito à dignidade.” (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 88). 

Para conceituar a culpa, é necessário que haja os elementos “previsibilidade 

e comportamento do homo medius” (GONÇALVES, 2009, p. 16). O art. 186 do Código 

Civil pressupõe a existência de culpa “lato sensu”, que abrange o dolo, e a culpa “stricto 

sensu” ou aquiliana, que prevê a violação de um dever segundo o comportamento do 

homem médio. A imprevidência do agente pode apresentar-se sob as seguintes formas: 

negligência, imprudência ou imperícia. A negligência constitui na falta de atenção, uma 

espécie de “preguiça psíquica, em virtude da qual deixa o agente de prever o resultado 

que podia e devia ser previsto”. A imprudência “consiste em agir o sujeito sem as 

cautelas necessárias”. E a imperícia é a “inaptidão técnica para a prática de um ato” 

(GONÇALVES, 2009, p. 17). 

O nexo, ou relação de causalidade, é o liame existente entre o dano e a 

conduta danosa, “é o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado” (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 49). Para Carlos Roberto Gonçalves, “é a 

relação de causa e efeito entre a ação ou omissão do agente e o dano verificado” (2009, 

p. 36). 

Tais conceitos derivam da responsabilidade civil clássica, fundada no direito 

francês napoleônico, no qual surgiu o elemento “culpa” como pressuposto geral de 

responsabilidade. 

 

2.1 Da culpa ao risco: evolução histórica da responsabilidade civil. 

 

A responsabilidade civil no início da civilização era praticamente 

inexistente. Não havia critério para a reparação dos danos, sendo a agressão revidada de 

acordo com a força de cada um. Só a partir do Código de Hamurábi é que se instituiu a 

tarifação da indenização, a conhecida Lei de Talião (“olho por olho, dente por dente”). 

Assim, a pena correspondia à agressão causada. Por exemplo, “(...) se um nobre 

brigasse com outro nobre e furasse o olho do adversário, cegando-o, a lei dizia que ele 

deveria ter seu olho furado também” (SCHMIDT, 1999, p. 81. 
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Com o direito romano, operou-se a diferenciação entre pena e reparação. A 

“Lex Aquilia”, precursora da responsabilidade civil extracontratual, substituiu a pena 

corporal por uma reparação pecuniária, em que o foco estava na reparação, e não na 

punição física do agente. (SANTOS, 2006, p. 16-18). 

Na Idade Contemporânea, com o advento do Código de Napoleão, foi criado 

um princípio geral de responsabilidade civil, baseado na culpa, que desvinculou a 

conduta de uma tipificação, facilitando a reparação. Aduz o art. 1.382 do Code: “Todo e 

qualquer fato do homem, que causa um dano a outrem, obriga o culpado a repará-lo” 

(SANTOS, 2006, p. 19). Era a chamada “culpa provada” (CAVALIERI FILHO, 2012, 

p. 170), na qual a vítima teria que provar quem era o autor do dano e sua culpa. 

Com o advento da Revolução Industrial, os danos não se limitaram somente 

à fabricação dos produtos. As novas invenções ocasionaram acidentes, e as vítimas 

tinham dificuldade em provar a responsabilidade do explorador da atividade, face ao 

desnível técnico e econômico que havia (LISBOA, 2006, p. 28-29). A doutrina 

procurou, então, estabelecer métodos alternativos que permitissem a reparação do dano 

em favor da vítima. A presunção legal de culpa é um exemplo. Esse modelo foi 

utilizado pelo legislador brasileiro no Decreto 2681/1912, a “Lei das Estradas de Ferro”. 

Ele consiste no fato de que a vítima não precisa provar a culpa do causador do dano, 

cabendo a este demonstrar que não concorreu para o evento danoso. 

Nos últimos anos, com o progresso tecnológico, ganhou terreno a teoria do 

risco, na qual  

  
(...) se admite a ideia do exercício de atividade perigosa como fundamento da 
responsabilidade civil e o exercício de atividade que possa oferecer algum 
perigo representa um risco, que o agente assume, de ser obrigado a ressarcir 
os danos que venham a resultar a terceiros dessa atividade. (GONÇALVES, 
2009, p. 10).  
 

Essa concepção, em verdade, se destina a garantir a indenização à vítima de 

forma eficaz, rápida e segura, e permitir que o custo, esse ônus, seja suportado pela 

sociedade, ao menos num primeiro momento (SANTOS, 2005, p. 69). 

Para Carlos Roberto Gonçalves,  
 

a tendência atual do direito manifesta-se no sentido de substituir a ideia da 
responsabilidade pela ideia da reparação, a ideia da culpa pela ideia do risco, 
a responsabilidade subjetiva pela responsabilidade objetiva (2009, p.10). 
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De acordo com Roberto Senise Lisboa, 
 

(...) o principal motivo que levou à construção da teoria da responsabilidade 
objetiva foi a necessidade de se responsabilizar o agente econômico que 
causa danos patrimoniais e extrapatrimoniais às pessoas pelo simples 
exercício de sua atividade profissional (teoria do risco) (...). A objetivação 
moderna da responsabilidade tornou possível uma proteção individual real e 
mais efetiva (...) em virtude das atividades profissionais destinadas às massas, 
diante do avanço tecnológico, dos meios de transporte e de comunicação e do 
fenômeno da globalização (2006, p. 21). 
 

A responsabilidade objetiva funda-se num princípio de equidade: “aquele 

que lucra com uma situação deve responder pelo risco ou pelas desvantagens dela 

resultantes” (ubi emolumentum, ibi onus; ubi commoda, ibi incommoda) 

(GONÇALVES, 2009, p. 10). Nela, 

 
(...) a culpa não tem qualquer influência, ou repercussão. Nela se responde 
pela ocorrência do risco, que é um dado simplesmente objetivo. Tenha 
havido culpa ou não, forma-se a responsabilidade e a obrigação de reparar o 
prejuízo da vítima. (NASCIMENTO, 1991, p. 145) 
 

Ela se apresenta sob duas faces: a teoria do risco e a teoria do dano objetivo. 

Pela teoria do dano objetivo, desde que exista um dano, deve ser ressarcido, 

independentemente da ideia de culpa. Tanto a teoria do risco como a teoria do dano 

objetivo consagram, em última análise, a responsabilidade sem culpa, a 

responsabilidade objetiva, enfatiza Carlos Roberto Gonçalves (2009, p. 10). 

Para alguns autores, a exemplo de Clóvis Beviláqua e Orlando Gomes, a 

responsabilidade sem culpa tinha origem no ato lícito, ou seja, ação em conformidade 

com a lei. Entretanto, Cavalieri Filho discorda dessa posição, uma vez que na 

responsabilidade objetiva há sempre “a violação de um dever jurídico preexistente” 

(2011, p. 9), seja na infração da cláusula de incolumidade nos transportes ou do dever 

de segurança, por exemplo. 

Com um sistema complexo de responsabilidade, o atual Código Civil 

inovou ao trazer a responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco criado, presente 

no art. 927, parágrafo único:  

 
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
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Também há o mesmo tratamento pela Constituição Federal em seu art. 37, 

§6º, para os prestadores de serviços públicos: “As pessoas jurídicas de direito público e 

as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.”  

Assim, imputa-se responsabilidade, sem aferição de culpa, aos responsáveis 

por atividades que por si só podem causar risco potencial a terceiros. As “atividades” 

aqui referidas são condutas “reiteradas, habitualmente exercidas, organizadas de forma 

profissional ou empresarial para realizar fins econômicos” (CAVALIERI FILHO, 2012, 

p. 187). Tal teoria se explica no fato de o empregador assumir os riscos da atividade 

econômica que exerce. 

Reforça essa conclusão o fato de que a doutrina e a própria lei utilizam a 

palavra “atividade” para designar serviços. No Direito Administrativo, por exemplo, 

define-se “serviço público” com o emprego da palavra “atividade” (CAVALIERI 

FILHO, 2012, p. 187). No plano da lei, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 

3º, §2º, dispõe: “Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo (...)”. 

Logo, não há como afastar a ideia de que a atividade normalmente desenvolvida indica 

serviço. 

A preocupação com a responsabilidade objetiva ultrapassou os limites da 

legislação específica e tornou-se norma geral, sedimentada no Código de Defesa do 

Consumidor, o qual será estudado adiante. 

 

2.2 O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90) e seus reflexos na 

responsabilidade civil 

 

O progresso trazido pela Revolução Industrial acarretou em uma maior 

quantidade de produtos ofertados a um mercado crescente de indivíduos. Surgiu aí a 

sociedade de consumo (mass consumption society). As máquinas propiciaram uma 

produção em série de bens a preços muito baixos. Desenvolveu-se acirrada concorrência 

entre as empresas para conquistar mais consumidores, dando origem ao marketing. 

Nesse processo, o consumidor era tido como maior beneficiário, o “rei do sistema” 

(AULOY, apud DONATO, 1994, p.18). Entretanto, face a essa explosão produtiva sem 
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regulamentação, combinada com o aumento do crédito, o consumidor se viu 

prejudicado em seus interesses, tornando-se vulnerável (DONATO, 1994, p. 18). 

Além disso, a utilização de máquinas mais modernas, na medida em que 

facilitou a vida de seus usuários e beneficiários, colocou em risco “(...) a segurança 

biopsíquica das pessoas”, causando entraves ao desenvolvimento econômico (LISBOA, 

2006, p. 17). A proteção ao consumidor antes se dava pelas normas privatistas do 

Direito Civil. Entretanto, tornavam difícil o exercício dos direitos dessa classe. De 

forma a melhor regulamentar essas relações, os países desenvolvidos, já na segunda 

metade do século XX, elaboraram normas de proteção ao consumidor, no que foi 

seguido pelo Brasil no início da década de 90, com a promulgação do Código de Defesa 

do Consumidor (CDC).  

A Lei 8078/90, denominada “Código de Defesa do Consumidor”, regula as 

relações de consumo, “relações jurídicas relativas à aquisição ou utilização de produtos 

ou serviços, em que o adquirente, ou utente, aparece como destinatário final”. 

(NASCIMENTO, 1991, p. 11). Nela estão presentes duas figuras: o consumidor e o 

fornecedor.  

O consumidor é “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final” (art. 2º, CDC). Além disso, o consumidor 

pode ser não só o que contratou diretamente com o fornecedor, mas também aquele que 

foi afetado por uma relação de consumo da qual não fazia parte. É o denominado 

“consumidor equiparado” (art. 2º, parágrafo único e art. 17, CDC). 

Já o fornecedor é  
 

(...) toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, 
bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 
serviços (art. 3º, caput, CDC).  
 

O objeto da relação de consumo pode ser um produto ou serviço. Produto é 

“qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial” (art. 3º, §1º, CDC). Serviço é 

“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, 

inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista.” (art. 3º, §2º, CDC). 
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Trata-se de uma lei geral que cuida das relações de consumo, apontando-lhe 

as diretrizes. É norma de ordem pública e interesse social (art. 1º), criada por expressa 

previsão constitucional1 (TARTUCE, 2012, p. 10). Além disso, o CDC  

 
(...) funciona como um subsistema próprio, dentro do modelo jurídico 
constitucional existente, não sendo submetido a nenhum comando 
hierárquico superior, com exceção do próprio texto constitucional, que lhe é 
superior, como está também acima de toda e qualquer outra norma jurídica 
não constitucional (NUNES, 2011, p. 147). 
 

Nesta lei, o contrato passa a ter uma nova concepção social, em que importa 

os seus efeitos econômicos e sociais nos indivíduos. A lei agora tem a função de limitar 

e legitimar a autonomia da vontade, numa verdadeira intervenção estatal nas relações 

contratuais, “(...) valorizando a confiança depositada no vínculo, as expectativas e a 

boa-fé das partes contratantes”, tudo em benefício do interesse social (MARQUES, 

1999, p. 101-102).  

2.2.1 Os princípios do Direito do Consumidor 

 

Inicialmente, deve-se conceituar princípio. Princípio é um enunciado que 

apresenta uma orientação, um caminho a seguir. Tem caráter geral e aberto, ou seja, 

serve de paradigma na interpretação e aplicação das demais normas (NUNES, 2011, p. 

47). 

O CDC tem como referencial os princípios constitucionais, pois se trata de 

norma de interesse social e tutela de uma classe específica, o consumidor. É, na 

verdade, a concretização de mandamentos constitucionais, presentes nos arts. 5º, 

XXXII 2 e 170, V3, da Constituição Federal, e no art. 484 do ADCT. 

Por ser reflexo dos ideais contidos na Carta Magna, é um Diploma protetivo, 

de fácil assimilação para os leigos, cuja finalidade é assegurar os direitos dos 

                                                           
1
 Art. 5º, XXXII, Constituição Federal: “O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. 

2
 “O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. 

3
 “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: (...) V- defesa do consumidor” 
4
 “O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código 

de defesa do consumidor”. 
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consumidores. Sendo norma de ordem pública, tem aplicação preferencial sobre as 

demais regras que tratem da relação de consumo. 

O princípio-mor que rege as relações de consumo é o da dignidade da 

pessoa humana. É um dos fundamentos da República (art. 1º, III, CF/88). Perfectibiliza-

se no respeito à integridade física e moral do ser humano, alcançada pela garantia do 

piso vital mínimo, composto pela presença dos direitos sociais elencados no art. 6º5 da 

CF/88 e do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado6 (NUNES, 2011, p. 

63). 

Da dignidade decorre o direito à proteção à vida, saúde e segurança, que 

nada mais é do que a concretização de direitos sociais que busquem trazer o bem-estar 

físico e material e o bem-estar social e moral aos consumidores.  

O CDC, por ser norma de ordem pública e interesse social, busca proteger o 

suprimento das necessidades dos consumidores, reconhecendo assim sua 

vulnerabilidade, ou seja, sua insuficiência nas relações com os fornecedores. Também 

garante a liberdade de escolha do consumidor, coibindo práticas abusivas que 

prejudiquem ou impeçam o pleno exercício do ato de consumir (NUNES, 2011, p. 174-

175). 

Outrossim, possui preferência normativa sobre as demais normas do 

ordenamento (COELHO NETO, 2013, p. 2), a exemplo do Código Civil de 2002. Caso 

haja conflito de interpretação, aplica-se a Teoria do Diálogo das Fontes, criada pelo 

professor Erik Jayme e trazida para o Brasil pela Profª. Cláudia Lima Marques. De 

acordo com a Teoria, as normas jurídicas não se excluem, mas se complementam 

(TARTUCE, 2012, p.15). Assim, é possível que se aplique uma norma mais favorável 

do consumidor fora do CDC. Diante desse pluralismo legal, é necessário que se tenha 

uma harmonia entre as normas infralegais, sempre tendo como referencial os princípios 

constitucionais. Supera-se dessa forma a interpretação insular do Direito, para dar-lhe 

interpretação sistemática e coordenada, superando as antinomias. (TARTUCE, 2012, p. 

17-21). 
                                                           
5
 “(...) educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à 

infância, assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 
6
 Art. 225, caput, CF/88: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.  
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A boa-fé objetiva é um princípio que norteia as relações de consumo, na 

medida em que limita a atuação do fornecedor dentro dos limites da função social do 

contrato. Isso quer dizer que os fornecedores devem se abster de condutas que tragam 

prejuízos aos consumidores, e que respondam pelos danos a estes causados, mediante o 

risco de sua atividade. Os produtos e serviços precisam ser adequados, ou seja, que 

possam cumprir sua finalidade; e seguros, sem causar danos aos consumidores. A boa-

fé objetiva possibilita a concreção dos direitos do consumidor, na medida em que limita 

o exercício dos direitos subjetivos do fornecedor, de forma a equilibrar o contrato 

(COELHO NETO, 2013, p. 6). Da boa-fé decorre o princípio da transparência7 

(NUNES, 2011, p. 173). 

A transparência nas relações de consumo significa dizer que o fornecedor 

deve apresentar “(...) informações claras, corretas e precisas sobre o produto a ser 

fornecido, o serviço a ser prestado, o contrato a ser firmado – direitos, obrigações, 

restrições”. (CAVALIERI FILHO, 2011, p. 43). 

2.2.2 Responsabilidade civil nas relações de consumo 

 

O CDC trouxe um sistema jurídico inovador de responsabilidade civil, no 

qual não há distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual. Para a lei 

consumerista, pouco importa se a obrigação decorre de contrato ou de lei, 

 
(...) visto que, existindo defeito do produto ou serviço, ocorre a violação a um 
dever de segurança, e numa relação de consumo pouco importa seu caráter 
contratual ou não, porque, dando causa a um acidente de consumo, surge o 
dever de indenização” (SANTOS, 2006, p. 48). 
 

Também estabeleceu responsabilidade objetiva aos fornecedores por vícios 

e defeitos decorrentes do fornecimento de produtos e de serviços, o que significa dizer 

que não é mais necessário o consumidor ter de provar a ocorrência do dano, sendo este 

ônus do fornecedor (CAVALIERI FILHO, 2011, p. 286-287).  

                                                           
7
 Art. 6º, III, CDC: São direitos básicos do consumidor: (...)  III - a informação adequada e clara sobre os 

diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, 
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.” 
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Adotou-se assim no CDC a teoria do risco do empreendimento, em que o 

fornecedor assume, perante a sociedade de consumo, os riscos provenientes da 

exploração de sua atividade (TARTUCE, 2012, p. 116), “(...) desde que se demonstre 

nexo causal entre seu produto e/ou serviço e o respectivo defeito na prestação desse 

serviço ou fabricação do produto” (SANTOS, 2006, p. 108). É a realização da justiça 

distributiva, ou seja, reparte-se socialmente os custos do risco da atividade, “(...) através 

dos mecanismos de preços (...) e dos seguros sociais, evitando, assim, despejar esses 

enormes riscos nos ombros do consumidor individual” (CAVALIERI FILHO, 2011, p. 

288). 

Assim, o fornecedor é responsável por vícios ou defeitos dos produtos ou 

serviços que colocar à disposição no mercado de consumo. O vício é uma característica 

“(...) de qualidade ou quantidade que torne os produtos ou serviços impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam e também que lhes diminuam o valor”. 

Também são considerados vícios “(...) os decorrentes da disparidade havida em relação 

às indicações constantes do recipiente, embalagem, rotulagem, oferta ou mensagem 

publicitária.” (art. 18, caput, CDC). Já o defeito é  

 
(...) o vício acrescido de um problema extra, alguma coisa extrínseca ao 
produto ou serviço, que causa um dano maior que simplesmente o mau 
funcionamento, o não funcionamento, a quantidade errada, a perda do valor 
pago (NUNES, 2011, p. 226).  
 

A responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço encontra-se 

disciplinada nos arts. 18 a 20 do CDC. Já os arts. 12 a 14 tratam da responsabilidade 

pelo fato do produto ou serviço. 

Dessa forma, a responsabilidade civil evoluiu no sentido de proteger o 

hipossuficiente nas relações de consumo, facilitando-lhe a defesa de seus direitos ao 

substituir o elemento “culpa” pelo elemento “risco da atividade”. Ademais, o Código do 

Consumidor trouxe definições abrangentes de consumidor e fornecedor, de forma a 

abarcar o maior número possível de relações jurídicas abrigadas por este dispositivo. 

Dentre elas está o contrato de transporte de pessoas, objeto de estudo do próximo 

capítulo.  
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3. O CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS 

 

O contrato de transporte de pessoas caracteriza-se pela cláusula de 

incolumidade, ou seja, o transportador deve conduzir seus passageiros sãos e salvos ao 

lugar de destino. (DIAS, 2006, p. 244). Não é só uma obrigação de meio, nem de 

resultado, mas também de segurança (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 328), que se inicia 

quando o passageiro “(...) incide na esfera da direção do transportador”, ao galgar o 

veículo, por exemplo (GONÇALVES, 2011, p. 488). 

É um contrato de adesão, o qual tem suas cláusulas preestabelecidas pelo 

fornecedor, bastando ao consumidor apenas aceitá-las; é um contrato não formal, uma 

vez que não precisa de um documento escrito para se perfectibilizar; e não é exigível 

capacidade da parte, podendo um menor contratar o transporte apenas com um aceno de 

mão ao ônibus que passa.  

3.1. Breve histórico dos transportes terrestres no Brasil8 

 

Originalmente, o transporte no Brasil era feito por navegação costeira, entre 

as capitanias que compunham a colônia. Mais tarde, com o surgimento das bandeiras e 

das missões jesuíticas, foram abertos caminhos ao interior do continente, ainda de forma 

rudimentar. Logo em seguida, com a expansão da atividade cafeeira no século XIX no 

Vale do Paraíba, foram construídas estradas de ferro destinadas a escoar a produção. A 

primeira estrada foi construída em 1854, ligando a Baía do Rio de Janeiro até a Serra de 

Petrópolis. Naquela época, as ferrovias eram administradas por estrangeiros. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o transporte ferroviário entrou em 

declínio, por falta de investimento adequado no setor. O custo para manutenção e 

reconstrução das ferrovias revelou-se muito alto, face ao desenvolvimento de uma 

                                                           
8
 Sobre o assunto, vide MENEZES, Patrícia. FORTALEZA DE ÔNIBUS : Quebra-quebra, lock out e 

liberação na construção do serviço de transporte coletivo de passageiros entre 1945 e 1960. 2009. 244 p. 
Dissertação (Mestrado em História Social) – Universidade Federal do Ceará – UFC. Fortaleza, 2009. 
Conteúdo gentilmente cedido via e-mail pelo Prof. Dr. Regnoberto Marques de Melo Júnior, da 
Faculdade de Direito da UFC, em 20 mai. 2014. 
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alternativa mais barata, o transporte rodoviário, que a partir de então passou a ter uma 

maior atenção do Governo (TORLONI, 1983, pp. 368-371). 

Quanto ao transporte urbano, o que se percebeu foi um aumento 

populacional nas áreas suburbanas das grandes cidades, a partir da década de 1950, em 

detrimento da falta de veículos e linhas que pudessem facilitar o deslocamento dessas 

pessoas ao centro da cidade. Os bondes foram sendo paulatinamente substituídos pelos 

ônibus movidos a diesel. Além disso, avenidas e viadutos foram construídos para 

privilegiar o transporte individual por carro particular. Assim, ônibus e automóveis 

disputam espaço nas vias, causando congestionamento e atraso na condução dos 

trabalhadores (TORLONI, 1983, p. 384-386). 

 

3.2. Evolução da responsabilidade no contrato de transporte de pessoas 

 

O Código Comercial de 1850 foi o pioneiro a regular os transportes, porém 

tratava apenas do transporte de coisas e o transporte marítimo, que eram os mais 

comuns à época (GONÇALVES, 2011, p. 479). 

Posteriormente, surgiu a regulamentação do transporte ferroviário, pelo 

Decreto 2.681/1912. Esta norma foi destinada aos ferroviários, em princípio, mas a 

doutrina e jurisprudência acabaram por aplicá-la por analogia aos demais meios de 

transporte, uma vez que o Código Civil de 1916 não tratava da matéria (GONÇALVES, 

2009, p. 201). Em seu art. 17 aduz que a culpa do transportador é presumida, salvo 

quando há “caso fortuito ou força maior” ou quando há “culpa do viajante, não 

concorrendo culpa da estrada”.  

Entretanto, entendia-se que a culpa presumida não era a interpretação mais 

correta para se responsabilizar o transportador. A atividade de transporte é serviço 

público e, portanto, sua responsabilidade deve ser objetiva. Há nele uma cláusula de 

incolumidade, verdadeira obrigação de conduzir o passageiro são e salvo ao local de 

destino. Além disso, o Decreto 2.681/1912 apresentava hipóteses taxativas de 

excludentes da responsabilidade do transportador em seu art. 17, não cogitando da prova 

de ausência de culpa (MATOS, 1997, p. 145). 

O desenvolvimento da teoria do risco trouxe a responsabilidade objetiva no 

âmbito dos transportes. Qualquer fato que suceder ao transportado, causando-lhe um 
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dano, gera o dever de indenizar por parte do transportador. Não se perquire a culpa, 

bastando haver o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 

3.2.1 Responsabilidade do transportador de pessoas no Código Civil 

 

O Código Civil de 2002 passou a regular o contrato de transporte em 

capítulo próprio, dividindo-o em três seções intituladas: “disposições gerais”, “do 

transporte de pessoas e “do transporte de coisas”. Teve o mérito de traçar as 

coordenadas gerais desse contrato, incluindo-o no rol dos contratos típicos e 

estabelecendo regras gerais que deverão ser obedecidas prioritariamente, podendo ser 

complementadas pela legislação especial (GONÇALVES, 2011, p. 479). 

O art. 734 do novo Código Civil manteve a responsabilidade objetiva do 

transportador “pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo 

motivo de força maior”, proibindo qualquer cláusula de não indenizar. Não se deve 

perquirir sobre a culpa do transportador concessionário, seu preposto ou de terceiro, vez 

que esta relação culposa somente interessa à ação de regresso do transportador 

concessionário contra o real causador dos danos (MATOS, 1997, p. 146). 

Nos artigos seguintes, percebe-se uma proximidade com as disposições do 

Código de Defesa do Consumidor. Como consequência da responsabilidade objetiva, o 

art. 735 dispõe que “a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o 

passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva”. Assim 

como nas relações de consumo, há uma corresponsabilidade entre transportador e 

terceiro, podendo cada um ser acionado individualmente para reparar o dano (art. 14, 

caput, CDC). Em seguida, o art. 739 aduz que “o transportador não pode recusar 

passageiros, salvo os casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene 

ou de saúde do interessado o justificarem”, o que se coaduna com o preceito exposto no 

art. 39, IX, do CDC, verbis: 

 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 
práticas abusivas: (...)  IX - recusar a venda de bens ou a prestação de 
serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto 
pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis  
especiais; 
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Há também dispositivos mais benéficos ao consumidor: o art. 740, caput, 

que faculta ao passageiro o direito de “rescindir o contrato de transporte antes de 

iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita 

a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. Nesse caso, o 

transportador tem o direito de reter até 5% (cinco por cento) a título de multa 

compensatória (art. 740, §3º). 

Já o art. 741 obriga o transportador a colocar seus passageiros em outro 

veículo de mesma categoria caso haja interrupção da viagem, “(...) ou, com a anuência 

do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as 

despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.” 

 

3.2.2 Responsabilidade do transportador como concessionário de serviço público. 

 

A Constituição de 1988 incluiu o transportador, como concessionário de 

serviço público que é, na responsabilidade objetiva dos agentes públicos por danos 

causados a terceiros, assim como preconiza o art. 37, §6º da Constituição:  

 
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável 
nos casos de dolo ou culpa. 

 
A Lei de Concessões (Lei 8987/95) designa um capítulo para falar do 

serviço adequado. O art. 6º estabelece que “toda concessão ou permissão pressupõe a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme 

estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato”, definindo 

serviço adequado em seu parágrafo primeiro: “Serviço adequado é o que satisfaz as 

condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.” A responsabilidade 

objetiva do concessionário está apresentada no art. 25, caput:  

 
Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe 
responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários 
ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua 
ou atenue essa responsabilidade. 
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3.3 Responsabilidade do transportador de pessoas por fato do serviço no Código de 

Defesa do Consumidor 

 

O Código de Defesa do Consumidor passou a regular a prestação de 

serviços, e nela se enquadra o contrato de transporte. Conforme o art. 3º, §2º, do CDC, 

serviço é “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 

salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. Assim, a atividade de 

transporte é relação de consumo, em que há o fornecedor (a transportadora), prestando 

serviço de condução de pessoas a um consumidor (o passageiro), mediante 

remuneração. Sua responsabilidade no CDC fundamenta-se no fato ou vício do serviço, 

e não mais no descumprimento contratual da cláusula de incolumidade (CAVALIERI 

FILHO, 2012). 

Aplicam-se precipuamente as disposições do Código Civil ao contrato de 

transporte (art. 732), podendo ser aplicadas leis especiais e tratados internacionais, 

desde que não contrariem o texto codificado. Apesar disso, podem ser-lhe aplicados os 

preceitos do CDC, em consonância com o entendimento proferido na IV Jornada de 

Direito Civil, transformado no enunciado 369 do Conselho da Justiça Federal, verbis: 

 
Diante do preceito constante no art. 732 do Código Civil, teleologicamente e 
em uma visão constitucional de unidade do sistema, quando o contrato de 
transporte constituir uma relação de consumo, aplicam-se as normas do 
Código de Defesa do Consumidor que forem mais benéficas a este 
(Disponível em <http://daleth.cjf.jus.br/revista/enunciados/IVJornada.pdf>. 
Acesso em 21 abr. 2014) 
 

Este trabalho apresentará apenas a responsabilidade do transportador 

público pelo fato do serviço, em que há dano ao consumidor, devido à especificidade do 

objeto em estudo. 

A responsabilidade pelo fato do serviço caracteriza-se quando há um defeito 

na prestação do serviço. Um serviço é considerado defeituoso quando 

 

(...) não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando em 
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 
I - o modo de seu fornecimento; 
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II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

III - a época em que foi fornecido (art. 14, §1º, CDC). 
 
Por ser uma obrigação de resultado, o contrato de transporte de pessoas deve 

prezar pela qualidade do serviço, abstendo-se de provocar riscos à saúde e segurança 

dos passageiros (art. 8º, caput, CDC). Caso descumpra esse preceito, o transportador 

deverá ser responsabilizado, independentemente da existência de culpa, ou seja, 

objetivamente, por força do art. 14, caput do CDC, verbis:  

 
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes 
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

 
Esse dever de segurança tem por finalidade proteger “(...) a confiança que o 

consumidor deposita na segurança do produto ou do serviço colocado no mercado.” 

Trata-se de um mandamento ético, destinado ao fornecedor, para que atenda as 

legítimas expectativas dos consumidores (MARQUES, 2006, p. 236).  

Todo bem de consumo, seja ele produto ou serviço, possui um resquício de 

insegurança quando é lançado no mercado, em maior ou menor grau, dependendo de 

sua natureza ou fruição. Assim, existe a periculosidade inerente, relativa à qualidade ou 

o modo de funcionamento próprios daquele objeto. Ela está de acordo com o padrão 

médio de expectativa do consumidor quanto à sua adequação e segurança.  

A periculosidade adquirida está relacionada a um defeito, ou seja, uma falha 

no padrão de qualidade ocorrida de forma imprevisível para o consumidor. Já a 

periculosidade exagerada revela-se num potencial danoso tal que nem mesmo as 

informações corretas sobre determinado produto ou serviço conseguem elidi-lo 

(BENJAMIN, 2013, p. 157-160). 

Dessa forma, o transportador público é responsável pelo defeito ou acidente 

de consumo provocado por um elemento gerador de periculosidade que afeta a 

confiança do consumidor no serviço de transporte.  

 

O dever de qualidade do transportador público é reforçado pelo artigo 22, 

caput e parágrafo único do CDC, que traz preceitos específicos para a responsabilidade 

das pessoas jurídicas de direito privado concessionárias de serviço público: 
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Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos 
essenciais, contínuos. 
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a 
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código 
(grifo nosso). 

 
O transporte público, por sua essencialidade, deve ser contínuo, ou seja, não 

pode haver interrupção de sua prestação, sob pena de imobilizar milhares ou milhões de 

pessoas em grandes cidades; também deve ser seguro, ao abster-se de colocar em risco a 

integridade física e moral de seu usuário; eficiente, que cumpre a finalidade pretendida, 

qual seja, transportar passageiros com segurança ao local desejado; e, assim, adequado, 

em condições de atender às expectativas dos consumidores (COELHO NETO, 2003, p. 

28-33). 

No entanto, essa incumbência nem sempre pode ser cumprida. O dano pode 

ser ocasionado por um elemento externo que não tem relação com o transporte. Nessas 

condições, o transportador público se exonera do dever de indenizar, porque há quebra 

do nexo de causalidade entre o ato ilícito e o serviço.  

 

3.4 As causas excludentes de responsabilidade do transportador  

 

O art. 14, §3º, I e II, do CDC, traz as excludentes de responsabilidade do 

transportador como fornecedor de serviços, verbis: “Art. 14 (...) §3º: O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: I- que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II- a culpa exclusiva de consumidor ou terceiro”. 

A inexistência de defeito, por obviedade, afasta o dever de indenizar porque 

não há violação do dever de segurança por parte do fornecedor. Se o consumidor, por 

sua conduta ilícita, é o único responsável pelo acidente de consumo, também há 

exoneração do transportador. 

Quando se fala de culpa exclusiva de terceiro, entende-se como sendo o fato 

doloso, imprevisível e inevitável, provocado por “alguém que não integra a relação de 

consumo” (CAVALIERI FILHO, 2011, p. 305), e que é estranho à atividade do 

fornecedor. É considerado “caso fortuito externo”, equiparado à força maior, que afasta 
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o dever de indenizar (CAVALIERI FILHO, 2012, pp. 334-335; ALVIM, 1955, pp. 352-

353). Nesse caso, não incide a Súmula 187 do STF, a qual afirma que “a 

responsabilidade do transportador não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem 

ação regressiva”.  

Se o evento se dá por fato culposo de terceiro, conexo ao transporte, está 

configurado o caso fortuito interno, em que presente está a responsabilidade do 

transportador. Tem-se por exemplos o abalroamento de veículos, o estouro de um pneu, 

uma falha mecânica, etc. É uma decorrência da aplicação da teoria do risco nas relações 

de consumo, em que o fornecedor assume a álea de seu negócio, no exercício da livre 

iniciativa, assegurada pela Constituição Federal no art. 170, caput (NUNES, 2011, p. 

101). 

O STJ segue a mesma tendência, com vários julgados a respeito, dentre eles: 

 

AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 
RESPONSABILIDADE CIVIL- ACIDENTE EM AUTO-ESTRADA 
ENVOLVENDO ÔNIBUS DE PASSAGEIROS -RESPONSABILIDADE 
DA EMPRESA DE TRANSPORTE - FORTUITO INTERNO.1. - Na linha 
dos precedentes desta Corte, acidentes ocorridos em auto-estradas, mesmo 
por culpa exclusiva de terceiros, são considerados fortuitos internos, 
incapazes, por isso, de afastar a responsabilidade Civil do 
transportador.2. - Agravo Regimental a que se nega provimento.(STJ - 
AgRg nos EDcl no REsp: 1318095 MG 2012/0081993-8, Relator: Ministro 
SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/06/2012, T3 - TERCEIRA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2012, grifo nosso) 

 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO 
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ARREMESSO DE PEDRA DE FORA 
DA COMPOSIÇÃO FÉRREA. LESÃO EM PASSAGEIRO. FATO DE 
TERCEIRO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.PRECEDENTES. 
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do 
nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da 
fungibilidade e da economia processual. 
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o 
arremesso de objeto de fora de trem não se inclui entre os riscos normais da 
atividade de transporte e, por isso, não gera, para aquele que explora essa 
atividade, dever de indenizar, por se caracterizar como fortuito externo. 
Precedentes. 3. No tocante à condenação em verbas sucumbenciais, deve ser 
observado o disposto no art. 12 da Lei 1.060/50, em virtude da concessão de 
assistência judiciária gratuita ao autor. 4. Embargos de declaração recebidos 
como agravo regimental, ao qual se dá parcial provimento, apenas para que 
seja observado o disposto no art. 12 da Lei 1.060/50, em relação às verbas 
sucumbenciais. 
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(STJ, EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.325.225 - SP 
(2012/0104865-7). Quarta Turma. Rel. Min. Raul Araújo Filho. Data de 
julgamento: 15/10/2013). 

 

3.4.1 O caso fortuito e a força maior 

 

O caso fortuito e a força maior “verificam-se no fato necessário, cujos 

efeitos não era possível evitar ou impedir” (Código Civil, art. 393, parágrafo único). 

Assim, ambos se caracterizam como evento imprevisível e inevitável, alheio à vontade 

do devedor, que o impede de cumprir a obrigação avençada, e que rompe o nexo de 

causalidade. De acordo com Carlos Roberto Gonçalves (2009, p. 451), o caso fortuito 

está mais ligado a um evento causado por ação humana, tal como “guerra, motim, 

greve”. Já a força maior está ligada a um evento da natureza, como uma enchente, um 

terremoto, uma estiagem etc. Há outros autores que entendem de forma diferente: 

invertem os conceitos (DIREITO, 2000, p. 88) ou dizem que são sinônimos (AGUIAR, 

2000, p. 75).  

Há autores que mencionam serem inaplicáveis o caso fortuito e a força 

maior no Direito do Consumidor, a exemplo de Rizzato Nunes, o qual afirma que a 

força maior e o caso fortuito não vêm expressos na lista do art. 14 § 3º, concluindo que 

a responsabilidade do fornecedor de serviços é integral, baseada no risco do 

empreendimento (2011, pp. 360-361). Na mesma linha de pensamento estão Roberto 

Lisboa (2006, p. 315) e Tupinambá Nascimento (1991, pp. 53-54). 

O CDC não traz o caso fortuito ou força maior no rol de excludentes do art. 

14, §3º, mas depreende-se do ordenamento que as excludentes acima também se 

aplicam às relações de consumo, uma vez que elas extinguem o nexo de causalidade, 

sendo perfeitamente aplicáveis à responsabilidade objetiva do Diploma consumerista. 

Por exemplo, veja-se decisão do STJ a respeito: 

 

AUTOMÓVEL. ROUBO OCORRIDO EM POSTO DE LAVAGEM. 
FORÇA MAIOR. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. O fato de o 
artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor não se referir ao caso 
fortuito e à força maior, ao arrolar as causas de isenção de 
responsabilidade do fornecedor de serviços, não significa que, no sistema 
por ele instituído, não possam ser invocadas. Aplicação do artigo 1.058 do 
Código Civil. A inevitabilidade e não a imprevisibilidade é que efetivamente 
mais importa para caracterizar o fortuito. E aquela há de entender-se dentro 
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de certa relatividade, tendo-se o acontecimento como inevitável em função 
do que seria razoável exigir-se. (STJ - REsp: 120647 SP 1997/0012374-0, 
Relator: Ministro EDUARDO RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/03/2000, 
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 15/05/2000 p. 156 
LEXSTJ vol. 132 p. 101 RSTJ vol. 132 p. 311) (grifo nosso) 

 

Há doutrinadores que entendem o mesmo. Arruda Alvim afirma que  

(...) reconhece-se na força maior o caráter de seccionadora do nexo de 
causalidade, indispensável para que haja responsabilidade civil, mesmo nos 
sistemas em que se prescinde da culpa, o que a faz servir como exoneradora 
da responsabilidade mesmo que não prevista expressamente na lei como 
eximente, porque permanece válida regra de Direito Civil que reconhece 
à força maior a virtude de excluir a responsabilidade aquiliana. (1995, p. 
128, grifo nosso). 

 

Não é outro o posicionamento de Hermann Benjamin:  

A regra no nosso direito é que o caso fortuito e a força maior excluem a 
responsabilidade civil. O Código, entre as causas excludentes de 
responsabilidade, não os elenca. Também não os nega. Logo, quer me 
parecer que o sistema tradicional, neste ponto, não foi afastado, mantendo-se, 
então, a capacidade do caso fortuito e da força maior para impedir o dever de 
indenizar (2013, p. 171). 

Então, percebe-se que a responsabilidade objetiva do transportador público 

é eliminada quando há um acontecimento externo, não relacionado à sua atividade. O 

exemplo mais difundido, e também um dos mais discutidos por doutrinadores e 

julgadores, é o assalto à mão armada, tema que será discutido no capítulo a seguir. 
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4 O ASSALTO A TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS  

Na última década, o que se percebe nas cidades brasileiras é uma escalada 

nos índices de violência, em que passageiros se veem reféns de criminosos audaciosos 

que não escolhem dia ou hora para cometerem seus delitos. Em Fortaleza, não é 

diferente. Dados estatísticos do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do 

Estado do Ceará (Sindiônibus) revelam um acréscimo assustador de ocorrências de 

roubo a ônibus entre 2009 e 2013. Os índices entre 2012 e 2013 tiveram um salto 

considerável, como se pode ver na tabela abaixo: 

                                                                      Tabela 01 
Ano/Mês Jan. Fev. Mar.  Abr.  Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. TOTAL  

2009 59 63 58 56 50 52 32 53 27 24 43 50 587 

2010 59 53 45 41 28 43 24 28 19 20 42 22 424 

2011 42 30 38 18 30 18 10 17 19 23 18 18 279 

2012 53 40 24 39 34 33 53 66 70 67 62 74 615 

2013 181 186 220 174 183 201 254 207 258 270 199 187 2520 

Fonte: Sindiônibus 
 

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) apresenta, na 

Tabela 02, dados que divergem do anterior, porém também demonstram o quanto 

aumentaram tais ocorrências, mormente nos últimos dois anos: 

 
               Tabela 02: ocorrências de roubo a coletivos – 2009 a 2013 

Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr.  Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. TOTAL 

2009 53 48 44 45 59 48 57 51 28 75 46 46 600 

2010 63 64 73 51 56 46 65 54 32 38 51 55 648 

2011 51 58 47 44 60 34 33 18 31 49 34 40 499 

2012 42 46 44 59 50 57 60 74 84 68 59 91 734 

2013 74 80 112 104 102 78 110 119 101 107 109 83 1179 

Fonte: CIOPS/AAESC/SSPDS 

 
Para se ter uma ideia, em 2013 foram registrados 51.414 crimes violentos 

contra o patrimônio, numa taxa de 585,68 ocorrências para cada 100 mil habitantes. Até 

o mês de fevereiro de 2014, foram registradas 5.225 ocorrências, numa taxa de 59,52 
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ocorrências para cada 100 mil habitantes9. As ações criminosas concentram-se em 

bairros mais afastados do Centro, localizados na Zona Oeste da capital10. 

Em outras capitais do Brasil o problema persiste. As notícias mais recentes 

dão conta de um acréscimo significativo do número de roubos a coletivo11. É um 

problema de causas diversas em que o mais prejudicado é o cidadão morador da 

periferia, principal usuário do transporte público. Marginalizado na sua condição social, 

ainda precisa encarar a violência diária antes de chegar ao trabalho ou voltar a casa, 

fruto da desídia governamental em punir corretamente as condutas antijurídicas. 

Certo é que a população está apavorada, cerceada na sua liberdade de 

locomoção. Em depoimentos publicados nos jornais de grande circulação de Fortaleza, 

as vítimas expõem suas experiências e relatam o medo permanente quando estão no 

interior de um ônibus:  

 
(...) Integrando essa estatística, a camareira Juliana Oliveira, 29 anos, diz ter 
vivenciado três assaltos em 2013. A estratégia, segundo ela, é sempre a 
mesma. “Abordam o cobrador e levam os pertences de quem está mais perto, 
também. Em uma das ocasiões, eles nem tinham armas. Era só na voz 
mesmo, mas assaltaram. Todos esses assaltos foram nos domingos, voltando 
da praia”,conta12. 

(...) Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro), Domingo Neto, cobrador de 
formação, falta segurança nos coletivos, mesmo com a existência de câmeras. 
Ele mesmo já foi vítima de quatro assaltos durante o trabalho. 
"Contamos com a proteção divina. Não temos segurança quando estamos 
trabalhando e a população fica à mercê dos assaltos", comentou. Neto garante 
que os números de assaltos são bem maiores do que se pensa. "O Sindiônibus 

                                                           
9
 Fonte: <www.sspds.ce.gov.br>. Acesso em 02 abr. 2014 

10
 São os bairros integrantes da Área Integrada de Segurança (AIS) 1: Jardim Guanabara-Jardim Iracema-

Quintino Cunha-Vila Velha-Álvaro Weyne-Barra do Ceará-Cristo Redentor-Floresta-Arraial Moura 
Brasil-Carlito Pamplona-Centro-Jardim América-Monte Castelo-Parque Araxá-Parquelândia-Presidente 
Kennedy-Rodolfo Teófilo-Vila Ellery-Antônio Bezerra I (Parte do Antônio Bezerra que se inicia na Av. 
Mister Hull e segue no sentido do bairro Quintino Cunha)-José Bonifácio-Jacarecanga-Pirambú-
Alagadiço-Amadeo Furtado-Benfica-Bom Futuro-Damas-Farias Brito-Padre Andrade I (Parte do bairro 
que se inicia na Av. Mister Hull e segue no sentido dos bairros Jardim Iracema e Floresta ), onde houve 
886 ocorrências entre janeiro e fevereiro de 2014. Fonte: <www.sspds.ce.gov.br>. Acesso em 08 abr. 
2014. 
11 V. Apêndice 
12

 COSTA, Isabel. Fortaleza registrou média de seis assaltos a ônibus por dia em 2013. O Povo, 
Fortaleza, 11 fevereiro 2014. Disponível em 
<http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2014/02/11/noticiasjornalcotidiano,3204855/fortaleza 
registrou-media-de-seis-assaltos-a-onibus-por-dia-em-2…>. Acesso em 08/04/2014 
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divulga um número, mas nós sabemos que é muito maior do que isso", 
completa13. 

 
Em face de tais acontecimentos, surge a seguinte discussão: o roubo ou 

assalto a coletivo já se enquadra como um fato peculiar ao risco habitual do transporte 

ou é um evento externo, imprevisível e irresistível, que afasta o dever de indenizar da 

empresa? O que a doutrina e a jurisprudência dizem a respeito? 

 

4.1 O assalto a ônibus pode ser considerado fortuito externo? 

 

O Direito não se desenvolve alheio à sociedade. Os desafios se apresentam 

ao jurista, tendo este a missão de encontrar a solução dentro do ordenamento jurídico. 

Esta afirmação não é diferente com relação aos índices alarmantes de roubos a veículo 

de transporte coletivo de passageiros. Os fatos surgem de formas e matizes diferentes, e 

autores e julgadores são instigados a apresentarem suas opiniões sobre o tema, 

divergentes até, o que enriquece ainda mais o tema ora em estudo. 

 

4.1.1 O que diz a doutrina 

 

O assalto a ônibus é um exemplo comum nos livros de Direito de excludente 

de responsabilidade, um fato de terceiro equiparado ao caso fortuito. Afirma-se que é 

um acontecimento externo à atividade de transporte, apto a excluir a responsabilidade 

do transportador. Sustenta-se também que é um evento imprevisível e inevitável, e que 

não cabe ao transportador cuidar da Segurança Pública, sendo esta dever do Estado 

(DIAS, 2006, p. 256; CAVALIERI FILHO, 2012, p. 340; DIREITO, 2000, pp. 95-96).  

Já outros autores afirmam que é possível o transportador ser 

responsabilizado pelo assalto, sob determinadas circunstâncias, em que há culpa 

concorrente do transportador, tais como parar em local inadequado, desviar da rota, ou 

quando há trecho com assaltos recorrentes (AGUIAR, 2000, pp. 82-83; GAGLIANO; 

                                                           
13

 TRIGUEIRO, Elieldo. Assalto a ônibus tem aumento de quase 50% em Fortaleza. Diário do Nordeste, 
Fortaleza, 26 janeiro 2014. Disponível em 
<http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/assalto-a-onibus-tem-aumento-de-quase-
50-em-fortaleza-1.103360>. Acesso em 08/04/2014. 
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PAMPLONA FILHO, 2012, p. 287). Há outros com teses inovadoras (SANTOS, 2005; 

MATOS, 1997; CALDEIRA, 2001), que afirmam ter o transportador de pessoas 

responsabilidade quando há assalto, uma vez que é um fato inerente à atividade de 

transporte atualmente, face à previsibilidade das ações criminosas, em grande volume 

nas metrópoles brasileiras.  

Para Enéas Matos, a divisão entre fortuito interno e externo lesa “os 

princípios humanitários de responsabilidade civil (...), e também desnaturaria a proteção 

dada à vítima no contrato de transporte através da cláusula de incolumidade ínsita (...)” 

(1997, p. 148).  

César Caldeira, na conclusão de seu estudo, afirma que o princípio da 

dignidade da pessoa humana deve ser levado em conta na responsabilização do 

transportador, e que a segurança é dever do Estado e responsabilidade de todos (2001, p. 

137). A doutrina do “fortuito externo”, segundo o autor, “alforria” o transportador da 

sua obrigação de indenizar, “(...) gera um dano injusto e não ressarcido, por um lado, e 

uma exoneração da responsabilidade em um empreendimento gerador de riscos e 

eventuais ônus para o usuário e, por outro lado, somente proveito para o empresário” 

(2001, p. 139).  

Júlio César Santos, em sua dissertação de mestrado, menciona que a 

responsabilidade do transportador em assaltos “merece uma re-análise”, uma vez que 

deixou de ser um fato imprevisível, e sustenta uma mudança de posição da 

jurisprudência, de forma a proteger a dignidade humana dos usuários, e garantir os 

princípios contratuais da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social dos 

contratos (2005, pp. 173-179). 

 

4.1.2 O que diz a jurisprudência 

 

Os juristas se deparam com casos surpreendentes, que atiçam a discussão e 

renovam as ideias. São os hard cases, ou “casos difíceis” (CALDEIRA, 2001, p.102), e 

os assaltos a coletivo são um exemplo. 
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A jurisprudência tem considerado causa estranha ao transporte, equiparável 

ao fortuito, disparos efetuados por terceiros contra trens ou ônibus, ou ainda, disparos 

efetuados no interior de ônibus, inclusive durante assaltos aos viajantes. A matéria, 

porém, ainda é controvertida, havendo os que responsabilizam o transportador, nesses 

casos (GONÇALVES, 2011, p. 490). 

O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento pacificado pela 2ª 

Seção de Direito Privado que o assalto a ônibus é considerado caso fortuito externo, 

apto a elidir a responsabilidade do transportador. Após essa decisão, a maioria dos 

acórdãos subsequentes seguem-na14. Eis a ementa: 

 
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. ASSALTO À 
MÃO ARMADA. FORÇA MAIOR. - Constitui causa excludente da 
responsabilidade da empresa transportadora o fato inteiramente estranho ao 
transporte em si, como é o assalto ocorrido no interior do coletivo. 
Precedentes.Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp. 435.865-RJ. 
Órgão Julgador: 2ª Seção. Rel. Min. Barros Monteiro. DJ: 09/10/2002). 

Tal entendimento é aceito pela maioria das decisões proferidas no Tribunal 

de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) e nas Turmas Recursais Cíveis15. Por exemplo, 

veja-se ementa recente de acórdão de relatoria da Desª Sérgia Miranda: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS 
PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS – HOMICÍDIO DURANTE 
ASSALTO A ÔNIBUS – CASO FORTUITO – EXCLUDENTE DE 
RESPONSABILIDADE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PARCIALMENTE 
PROVIDA A PRIMEIRA APELAÇÃO E IMPROVIDO O APELO 
ADESIVO.Tem-se em evidência a responsabilidade objetiva da apelante, 
pois, trata-se de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço 
público, na forma estabelecida pelo artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 2. 
A ocorrência das excludentes de responsabilidade ilidem a configuração do 

                                                           
14

 Ver, por todos: STJ, AgRg no REsp 823101/RJ, Rel. Min. Ricardo Cueva, Terceira Turma, DJe 
28/06/2013; AgRg no AREsp 235629/MA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 06/11/2012; 
AgRg no Ag 1389181/SP, Rel. Min. Paulo Sanseverino, Terceira Turma, DJe 29/06/2012; EDcl no Ag 
1395921/BA, Rel. Min. Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 25/04/2012. Disponíveis em 
<http://www.stj.jus.br>. Acesso em 06 mai. 2014. 
15

 Ap. Cível 157570200180600000, 1ª Câmara Cível, Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. em 
29/10/2011; Ap. Cível 37108009200080600011, 5ª Câmara Cível, Des. Francisco Barbosa Filho, j. em 
25/10/2011; Ap. Cível 66512521200080600011, 1ª Câmara Cível, Des. José Mário Coelho, j. em 
15/09/2008; Ap. Cível 61513124200080600011, 1ª Câmara Cível, Des. José Arísio da Costa, j. em 
17/01/2007; Ap. Cível 78669911200080600011, 6ª Câmara Cível, Des. Jucid Peixoto do Amaral, j. em 
18/11/2011; 6 ª Turma Recursal, Acórdão 2002.0001.2327-4/0, Rel. Juíza Maria Nailde Pinheiro 
Nogueira, j. em 31/03/2003; Acórdão 2000.0010.1753-6/0, Rel. Juiz Francisco Sales Neto, j. em 
27/08/2002. Disponíveis em <http://www.esaj.tjce.jus.br>. Acesso em 06 mai. 2014. 
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nexo causal, impedindo que se materialize o dever reparatório ainda que se 
esteja diante de responsabilidade civil objetiva, como no caso em tela. 3. O 
homicídio durante assalto à mão armada no interior de transportes 
coletivos corresponde a caso fortuito, o que materializa uma 
circunstância excludente de responsabilidade, de maneira que resta 
inviabilizado impor à concessionária a responsabilidade pelos danos 
decorrentes da ação dos bandidos que invadiram o ônibus, salvo se 
comprovado que esta tenha deixado de tomar as devidas medidas de 
segurança, ou que tenha se omitido das cautelas inerentes ao serviço de 
transporte, o que não ocorre no presente caso. (...). 5. Provida em parte a 
primeira Apelação e improvido o Apelo adesivo. (TJCE, Ap. Cível 
59388484200080600011, 6ª Câmara Cível, Rel. Desª Sérgia Miranda, j. em 
07/02/2012, grifo nosso.) 

Quando se trata de responsabilizar o transportador pelo assalto, encontram-

se pelo menos duas correntes que afastam o caso fortuito nesta situação. A primeira, 

presente em votos dos Mins. Antonio Torreão Braz, César Asfor Rocha e Ruy Rosado 

de Aguiar, por exemplo, defende que não se pode, nos dias de hoje, considerar o assalto 

aos meios de transporte de passageiros um caso fortuito, uma vez que se tornou um fato 

comum e previsível nas grandes cidades, próprio do risco de seu empreendimento. 

Vejam-se as ementas: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTRADA DE FERRO. MORTE DE 
PASSAGEIRO EM DECORRENCIA DE ASSALTO NO INTERIOR DE 
COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. O caso 
fortuito ou a força maior caracteriza-se pela imprevisibilidade e 
inevitabilidade do evento. No Brasil contemporâneo, o assalto a mão 
armada nos meios de transporte de cargas e passageiros deixou de 
revestir esse atributo, tal a habitualidade de sua ocorrência, não sendo 
licito invocá-lo como causa de exclusão da responsabilidade do 
transportador.Inteligência do art. 17, §1º., do Decreto Legislativo n. 2.681, 
de 07.12.1912. Ação julgada procedente. Indenização calculada de acordo 
com a esperança de vida prevista na tabela do Ministério da Previdência e 
Assistência Social.Recurso conhecido e provido.(STJ, Resp 50.129/RJ, 
Quarta Turma, Rel. Min. Torreão Braz, DJ 17/10/1994, grifo nosso). 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte coletivo. Assalto. 
Responsabilidade da empresa transportadora. O assalto a cobrador de 
ônibus não é fato imprevisível nem alheio ao transporte coletivo, em zona 
de frequentes roubos, razão pela qual não vulnera a lei a decisão que 
impõe à empresa a prova da excludente da responsabilidade pela morte 
de um passageiro.(STJ, Resp 175.794/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Ruy 
Rosado de Aguiar, DJ 21/02/2000, grifo nosso). 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. ASSALTO NO 
INTERIOR DE ÔNIBUS. LESÃO IRREVERSÍVEL EM PASSAGEIRO. 
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PELA DIVERGÊNCIA, MAS 
DESPROVIDO PELAS PECULIARIDADES DA ESPÉCIE.Tendo se 
tornado fato comum e corriqueiro, sobretudo em determinadas cidades e 
zonas tidas como perigosas, o assalto no interior do ônibus já não pode 
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mais ser genericamente qualificado como fato extraordinário e 
imprevisível na execução do contrato de transporte, ensejando maior 
precaução por parte das empresas responsáveis por esse tipo de serviço, 
a fim de dar maior garantia e incolumidade aos passageiros.(STJ, Resp 
232.649/SP, Quarta Turma, Rel. P/ Acórdão Min. César Asfor Rocha, DJ 
15/08/2002, grifo nosso) 

Já a outra corrente afirma que os transportadores só respondem se 

concorrerem para o evento danoso. No Recurso Especial nº 163.970/RS, cujo relator foi 

o Min. Antonio de Pádua Ribeiro, verificou-se culpa concorrente do transportador, que 

não agiu com cautela ao deixar embarcar no veículo os assaltantes. Eis a ementa: 

Ação de indenização. Danos materiais e morais. Transporte rodoviário. 
Assalto à mão armada. Morte. Responsabilidade. Alegação de caso fortuito. 
Reexame de provas. Súmula 7. I - No caso, demonstrada a negligência da 
empresa de transporte com a segurança dos passageiros, impõe-se sua 
responsabilidade, pois não caracterizado o caso fortuito . A adoção de 
conclusão diversa demanda reexame de prova, o que não se inclui no âmbito 
do recurso especial. II - Recurso especial não conhecido.(STJ, REsp 
163.970/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 
04/08/2003) 

Com o mesmo entendimento, há um julgado do TJCE, de relatoria da Desª 

Iracema Vale, em que se responsabiliza empresa de transporte interestadual por dano a 

passageiro em assalto. No voto, a Excelentíssima relatora destacou que a ação criminosa 

se desenvolveu em horário e local nos quais era previsível a ação dos bandidos16, o que 

não afasta o nexo de causalidade. Eis a ementa: 

 
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. ASSALTO. 
PREVISIBILIDADE. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. 
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TRANSPORTADORA. 1. A 
controvérsia a ser dirimida nos presentes autos trata do direito a indenização 
por danos morais decorrente de assalto em transporte coletivo interestadual 
em face da empresa transportadora. 2.Quando o assalto a transporte coletivo 
é uma situação totalmente anômala e imprevisível de fato não há como 
responsabilizar a empresa transportadora. Todavia, no presente caso, 
considerando o local e o horário do acontecido, o assalto era um fato 
previsível, circunstância que afasta o caráter fortuito do mesmo. 
Portanto, a empresa agiu de maneira ilícita, uma vez que não tomou as 
medidas necessárias para a proteção dos passageiros. (...). (TJCE, Ap. 
Cível 45819049200080600000, 4ª Câmara Cível, Rel. Desª Maria Iracema 
Martins do Vale. DJ 10/02/2010, grifo nosso) 
 

                                                           
16

 O voto na íntegra encontra-se disponível em <www.esaj.tjce.jus.br>. Acesso em 08 abr. 2014. 
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O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) é o mais prolífico 

em decisões que responsabilizam objetivamente os transportadores em assaltos, 

contrariando o entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se recente 

decisão de relatoria do Des. Cláudio de Mello Tavares, na Apelação Cível 0018669-

97.2008.8.19.0202: 

 
Apelação Cível. Ação Indenizatória. Assalto no interior do coletivo. Falta de 
diligência. Falha na prestação do serviço. Danos material e moral 
configurados. Fortuito interno. Risco do empreendimento. A 
responsabilidade das empresas de transporte coletivo é objetiva, devendo 
adotar medidas para impedir tais eventos, garantindo a segurança na 
prestação do serviço. Recurso provido, na forma do art. 557, §1º-A do 
CPC.(TJRJ, Ap. Cível 0018669-97.2008.8.19.0202, 11ª Câmara Cível, Rel. 
Des. Cláudio de Mello Tavares, j. 21/11/2013) 
 

O relatório desta decisão aponta que o motorista deu carona aos assaltantes 

em um bairro notoriamente violento, o que caracterizou a desídia do preposto, ao 

facilitar a ação criminosa. 

Em outro julgado do mesmo Tribunal, de relatoria da Desª Valéria Maron, 

entendeu-se por maioria que o transportador se responsabiliza objetivamente pelos 

danos causados aos passageiros em assaltos: 

Ação de reparação de danos pleiteada pela esposa da vítima, morta em 
assalto dentro de ônibus. Responsabilidade objetiva da transportadora, ex vi 
do art. 14 do CDC. Risco do empreendimento autorizando o pagamento da 
indenização pleiteada. Provimento. (TJRJ, Ap. Cível 20.764/2002, Primeira 
Câmara Cível, Rel. Desª Valéria Maron. j. 26/11/2002.) 

 
Em sentido contrário: 

Responsabilidade civil – Transporte coletivo de passageiro – Assalto 
praticado dentro do ônibus – Passageira atingida e ferida por disparo de arma 
de fogo efetuado pelos ladrões – Causa estranha ao transporte, equiparável ao 
caso fortuito ou força maior – Indenização não devida – Desprovimento do 
recurso.(TJRJ, Ap. Cível 28.341/01, Décima Terceira Câmara Cível, Rel. P/ 
acórdão: Desª Mariana Pereira Nunes, j. Em 29/05/2002). 

 

4.2 Nossa opinião 

 

Percebemos que os tribunais insistem em excluir a responsabilidade do 

transportador público em assaltos, sob o argumento de ser um fato exclusivo de terceiro 

e estranho à atividade. Porém, entendemos que tal tese não merece prosperar. 
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A empresa de transporte deve zelar pela segurança e integridade dos 

passageiros enquanto estiverem sob sua custódia. O fato de ser um transporte coletivo, 

com alta rotatividade de usuários, que pára em diversos locais, não é permissivo para 

que criminosos façam o que quiserem com os transportados. É o mesmo raciocínio, 

mutatis mutandis, aplicado aos estacionamentos gratuitos de supermercados. Em 

reiteradas decisões no âmbito dos Tribunais, foi estabelecido que o estacionamento é 

elemento que agrega valor ao estabelecimento. Ora, o fundamento da responsabilidade 

objetiva é de que quem usufrui o bônus também arca com o ônus. Assim, o 

supermercado tem o dever de vigilância sobre os automóveis dos clientes ali 

estacionados, porque se beneficia de tal espaço, ainda que sem contraprestação. Veja-se 

acórdão a respeito: 

 

Responsabilidade civil. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Assalto à 
mão armada iniciado dentro de estacionamento coberto de hipermercado. 
Tentativa de estupro. Morte da vítima ocorrida fora do estabelecimento, em 
ato contínuo. Relação de consumo. Fato do serviço. Força maior. 
Hipermercado e shopping center. Prestação de segurança aos bens e à 
integridade física do consumidor. Atividade inerente ao negócio. Excludente 
afastada. Danos materiais. Julgamento além do pedido. Danos morais. Valor 
razoável. Fixação em salários-mínimos. Inadmissibilidade. Morte da 
genitora. Filhos. Termo final da pensão por danos materiais. Vinte e quatro 
anos. - A prestação de segurança aos bens e à integridade física do 
consumidor é inerente à atividade comercial desenvolvida pelo 
hipermercado e pelo shopping center, porquanto a principal diferença 
existente entre estes estabelecimentos e os centros comerciais tradicionais 
reside justamente na criação de um ambiente seguro para a realização 
de compras e afins, capaz de induzir e conduzir o consumidor a tais 
praças privilegiadas, de forma a incrementar o volume de vendas. - Por 
ser a prestação de segurança e o risco ínsitos à atividade dos 
hipermercados e shoppings certers, a responsabilidade civil desses por 
danos causados aos bens ou à integridade física do consumidor não 
admite a excludente de força maior derivada de assalto à mão arma ou 
qualquer outro meio irresistível de violência. - A condenação em danos 
materiais e morais deve estar adstrita aos limites do pedido, sendo vedada a 
fixação dos valores em salários-mínimos. - O termo final da pensão devida 
aos filhos por danos materiais advindos de morte do genitor deve ser a data 
em que aqueles venham a completar 24 anos. - Primeiro e segundo recursos 
especiais parcialmente providos e terceiro recurso especial não 
conhecido..(STJ- Terceira Câmara. – Recurso Especial Nº 419.059 - SP 
(2002/0021402-6) – Rel. Minª. Nancy Andrighi – j. 19.10.2004, grifo nosso). 
 

Dessa forma, se o ônibus é o elemento gerador de lucro para o empresário, 

também é objeto de cuidado e vigilância, principalmente por levar consigo os valores 

oriundos do pagamento das passagens, o que é atrativo natural para a prática dos 
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assaltos, atualmente habituais e previsíveis, qualidades que afastam o fortuito ou força 

maior e que inserem tais acontecimentos no risco profissional do transportador. 

Portanto, o consumidor não pode ser destinatário exclusivo das 

desvantagens do negócio. O risco também deve ser suportado pelo transportador, o qual 

deveria tomar providências, junto ao Poder Público, para minimizar os danos. Em 

Fortaleza, foi criada a Operação Coletivo Seguro, que consiste em trabalho de 

inteligência policial aliado às abordagens intensivas a coletivos, numa parceria entre a 

Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e o Sindicato das Empresas 

de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindionibus). Segundo matéria 

publicada no jornal O Povo, por força da operação, “os roubos a coletivos de Fortaleza 

caíram 57,1% em uma comparação entre os meses de 2013 e 2014”, conforme dados da 

SSPDS17. 

Isso demonstra que é possível uma ação integrada entre empresas de 

transporte e o Estado para garantir a integridade dos consumidores. É sabido que o 

Estado tem o dever de manter a ordem e a incolumidade dos cidadãos, porém a 

segurança também é responsabilidade de todos, tanto mais dos fornecedores, 

personagens com maior poderio econômico em detrimento do consumidor, elemento 

vulnerável da sociedade de consumo. Ademais, soluções mais simples, como a 

instalação de câmeras de vigilância, ou mesmo a criação de um seguro social 

(CAVALIERI FILHO, 2012, p. 342), também podem ser adotadas.  

O fato é que o consumidor-usuário não pode ficar desprotegido, a mercê da 

irresponsabilidade estatal e de suas concessionárias. A efetiva prevenção e reparação 

dos danos não pode virar “letra morta”, assim como os demais princípios e garantias do 

Direito do Consumidor, de forma que se alcance um dos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil: a construção “de uma sociedade livre, justa e solidária”. 

(art.3º, I, CF/88).  

 

 

 
                                                           
17

 Disponível em 
<http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2014/03/28/noticiasjornalcotidiano,3227499/secretaria-
registra-queda-de-roubos-a-onibus-na-capital.shtml>. Acesso em 24 abr. 14 
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5. CONCLUSÃO 

 

Ao término deste estudo, verificamos que a responsabilidade civil passou 

por grandes transformações até chegar ao estágio atual. Da vingança privada ao risco do 

empreendimento, muito se lutou para que a reparação dos danos fosse efetivada com 

equidade e razoabilidade. O ser humano se convenceu de que a força bruta não era o 

método adequado para compensar a agressão sofrida, e daí sofisticaram-se os 

mecanismos de solução de conflitos. A pena pecuniária deu lugar à pena corporal, 

tarifada de acordo com a extensão do dano. Além disso, o dever de indenizar passou a 

ser positivado, em cláusula geral, com o pressuposto de não lesar a ninguém nas 

relações jurídicas. 

Entretanto, notou-se que, com o advento da Revolução Industrial, a estrutura 

tradicional de responsabilidade sofreu um abalo, uma vez que as novas máquinas 

acarretaram prejuízos significativos aos trabalhadores, os quais, por sua posição menos 

favorecida, tinham dificuldade em obter a reparação dos incidentes. Daí se desenvolveu 

a responsabilidade pela guarda da coisa, que culminou na responsabilidade por culpa 

presumida, e que depois foi convertida em responsabilidade objetiva, a qual tem guarida 

na teoria do risco, em que o agente é responsável pelo ônus do exercício de sua 

atividade. Nela, a culpa é elemento despiciendo para configurar a existência do dever de 

indenizar, devendo o agente provar que não houve nexo de causalidade entre o dano e 

atividade. Esse preceito tornou menos burocrático o acesso à justiça das vítimas, na 

busca da reparação. 

Com o advento da sociedade de consumo de massa, surgiu a proteção às 

relações de consumo, a caracterização de consumidor e fornecedor e o reconhecimento 

daquele como elemento vulnerável, digno de amparo. No Brasil, o Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) foi o Diploma a condensar todos os princípios e direitos 

consumeristas, inovando no aspecto da responsabilidade do fornecedor, pelo fato ou 

vício do produto ou serviço. É a efetivação de um direito fundamental previsto na 

Constituição (art. 5º, XXXII, CF/88). 
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Vimos que o transporte público, objeto deste trabalho, é uma relação de 

consumo na modalidade de prestação de serviços públicos. Apesar de o Código Civil 

ser a norma principal a regular os transportes, não se pode olvidar dos princípios do 

CDC, tais como o dever de abstenção do fornecimento de serviços que possam causar 

danos aos consumidores, a prevenção e reparação de danos, a continuidade, eficiência e 

segurança dos serviços públicos, entre outros. 

Assim, o transportador tem a obrigação de prestar um serviço de qualidade, 

que atenda às legítimas expectativas dos consumidores. Também deve resguardar a 

incolumidade de seus consumidores-usuários, evitando que lhes aconteça algum 

infortúnio no curso da viagem, do que somente se exonera quando provar caso fortuito 

ou força maior; inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou terceiro. 

Analisamos, em seguida, se o assalto a ônibus é considerado uma 

excludente de responsabilidade. Demonstrou-se que a maioria dos julgadores e 

doutrinadores considera o assalto enquadrado na modalidade caso fortuito externo, ou 

seja,fato doloso de terceiro, alheio ao transporte, equiparado à força maior. Outros 

afirmam que o assalto é um fato previsível e conexo à atividade do transportador, 

devido à frequência com que ocorre nas grandes cidades.  

Concluímos, por fim, que o assalto a veículo de transporte coletivo deixou 

de ser um evento imprevisível e inevitável, face à sua habitualidade, como demonstram 

os dados estatísticos e as reportagens citadas no último capítulo. É obrigação do 

transportador, como representante estatal no serviço de transporte coletivo, juntamente 

com as autoridades de segurança, coibir tal prática, de forma a tutelar a integridade dos 

passageiros. 

É um assunto polêmico, em que os juízes ainda não encontraram solução 

definitiva, mas é salutar que se continue o diálogo, o confronto de ideias, de forma a 

estimular o senso crítico para que sejam decididas tais situações à luz dos direitos 

fundamentais, do princípio da dignidade humana, das normas de proteção e defesa do 

consumidor. Assim, busca-se a efetivação dos direitos sociais, protegidos pela 

Constituição, e a equidade nas relações contratuais entre consumidores e fornecedores. 
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