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RESUMO

A responsabilidade civil passou por profundas alterações estruturais e funcionais desde a
segunda metade do século passado, seja no Brasil, seja no Direito Comparado. Um dos
temas de maior relevo refere-se à concausalidade, que leva em conta a contribuição causal
de cada participante para a fixação do valor reparatório. O presente estudo pretende
analisar a contribuição causal da vítima, pela assunção do risco, na responsabilidade
objetiva ou sem culpa, o que justifica o título teoria do risco concorrente. Em suma, como
enunciado principal da proposta na responsabilidade objetiva, a indenização deve ser
fixada de acordo com os riscos assumidos pelas partes, o que está fundamentado na
equidade e na razoabilidade. Frise-se que a opção pela equidade foi adotada pelo legislador
civil nos arts. 944 e 945 do atual Código Civil Brasileiro, dispositivo inspirado em outros
comandos da legislação comparada. A conclusão, a ser demonstrada ao final deste estudo,
tem várias aplicações práticas, como na responsabilidade civil do Estado, na
responsabilidade civil decorrente das relações de trabalho, na responsabilidade médica, nos
esportes e diversões radicais ou perigosos, nas situações que envolvem riscos derivados do
contrato de seguro e no problema atual do tabagismo.

Palavras-chave: Direito Civil; Responsabilidade Civil Objetiva; Culpa ou Fato da Vítima;
Indenização Equitativa; Teoria do Risco; Modalidades de Risco; Risco Concorrente;
Responsabilidade Civil do Estado; Relações de Trabalho; Relações de Consumo; Seguro;
Tabagismo.
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ABSTRACT

Civil liability has been gone through deep structural and functional changes since the
second half of the last century, both in Brazil and in Comparative Law. One of the most
relevant themes refers to concasuality, which takes into consideration the contributing
cause of each participant in order to determine the indemnification amount. The purpose of
this study is to analyze the contributing cause of the victim, through risk assumption, in
strict liability or with no fault, which justifies the title “theory of the concurrent risk”. In
short, as the main statement of the proposal in strict liability, the indemnification shall be
determined in accordance with the risks taken by the parties, which is grounded in equity
and reasonableness. Note that the equity choice was adopted by civil legislator in articles
944 and 945 of the Brazilian Civil Code in effect, provision inspired in other commands of
the compared legislation. The conclusion, to be shown at the end of this study, has many
practical applications, such as in the State civil responsibility arising out of labor relations,
medical responsibilities, sports and extreme or dangerous entertainment, in situations that
involve risks resulting from insurance agreement, and in the current smoking problem.

Keywords: Civil Law; Strict Civil Liability; Victim Culpability or Fact; Equitable
Indemnification; Risk Theory; Modalities of Risk; Concurrent Risk; State Civil Liability;
Labor Relations; Consumer Relations; Insurance; Smoking.
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RIASSUNTO

La responsabilità civile ha subito profondi cambiamenti strutturali e funzionali dalla
seconda metà del secolo scorso, sia in Brasile, sia nell’ambito del Diritto comparato. Uno
dei temi di più grande rilievo riguarda la concausalità, che prende in conto il contributo
causale di ogni partecipe per la fissazione dell’importo di riparazione. Il presente studio
intende analizzare il contributo causale della vittima, da quando assume il rischio, alla
responsabilità oggettiva o senza colpa, ciò che giustifica il titolo teoria del rischio
concorrente. Insomma, come enunciato principale della proposizione, nel caso di
responsabilità oggettiva, l’indennità deve essere fissata in conformità dei rischi assunti
dalle parti, ciò che è fondato sull’equità e sulla ragionevolezza. Si deve mettere in risalto
che la scelta dell’equità è stata fatta dal legislatore civile negli artt. 944 e 945 dell’attuale
Codice Civile brasiliano, ispirata ad altre disposizioni della legislazione comparata. La
conclusione da essere dimostrata alla fine del presente studio ha molteplici applicazioni
pratiche, tali come quelle sulla responsabilità civile dello Stato, sulla responsabilità civile
derivante dai rapporti di lavoro, sulla responsabilità medica, sugli sport e divertimenti
estremi o pericolosi, sulle situazioni che coinvolgono rischi derivanti dal contratto di
assicurazione e sul problema attuale del tabagismo.

Parole chiave: Diritto Civile; Responsabilità Civile Oggettiva; Colpa o Fatto della Vittima;
Indennità Equitativa; Teoria del Rischio; Modalità di Rischio; Rischio Concorrente;
Responsabilità Civile dello Stato; Rapporti di Lavoro; Rapporti di Consumo;
Assicurazione; Tabagismo.
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INTRODUÇÃO
ESBOÇO DA TESE E DELIMITAÇÃO DO TEMA

Como afirma João Guimarães Rosa em seu Grande Sertão: Veredas, “viver é muito
perigoso”.1 A oração é de 1956 e, transposta para o século XXI, poderia ser perfeitamente
superdimensionada. Viver tornou-se algo perigoso demais. A vida, no seu desenvolver,
traz à pessoa e à coletividade uma série de riscos, que elas devem superar para sobreviver.
Por certo, a responsabilidade civil vem recebendo novos enfoques nos últimos dois
séculos. Se a passagem do século XIX para o XX trouxe à baila o surgimento moderno da
responsabilidade sem culpa, a última virada trouxe uma verdadeira revolução relativa ao
tema, incrementada pelos seguintes aspectos: a) consolidação da responsabilidade objetiva;
b) ampliação dos riscos e das situações de concausalidade; c) flexibilização do nexo de
causalidade; d) surgimento de novos danos, sobretudo coletivos; e) variações
interdisciplinares; f) preocupação ambiental; g) tentativas de solução, pela via da
responsabilização privada, de casos tidos como hipercomplexos.2
O Código Civil Brasileiro de 2002 em muito contribuiu para essa mudança de
perspectiva. Primeiro, porque a atual codificação é essencialmente aberta, pelos inúmeros
conceitos legais indeterminados e cláusulas gerais que traz em seu conteúdo. Segundo, pois
estabeleceu alterações estruturais em muitos de seus comandos, as quais repercutiram
diretamente para o tema da responsabilidade civil, caso do seu art. 186, dispositivo que
conceitua o ato ilícito. O tom ético é flagrante no atual Código Privado, pela valorização da
boa-fé e pela possibilidade de redução do quantum indenizatório de acordo com a conduta
dos envolvidos.3 Além disso, o vigente Código Civil é propício para diálogos
interdisciplinares, como alguns que serão aqui propostos.
1

2

3

A fala “Viver é muito perigoso”, recorrente inúmeras vezes no tecido narrativo do romance, é do jagunço
Riobaldo Tatarana, que, aliás, vivia situações constantes de risco. O trecho a ser destacado é o seguinte:
“O senhor escute meu coração, pegue no meu pulso. O senhor avista meus cabelos brancos... Viver – não
é? – é muito perigoso. Porque ainda não se sabe. Porque aprender-a-viver é que é o viver, mesmo”
(ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006. p. 585).
Como exemplo dessa hipercomplexidade relativa à responsabilidade civil, cite-se a discussão concernente
à possibilidade de reparação moral por abandono afetivo. Sobre o tema, consulte-se: HIRONAKA,
Giselda Maria Fernandes Novaes. Os contornos jurídicos da responsabilidade afetiva na relação entre pais
e filhos, além da obrigação legal de caráter material. In: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes
(Coord.). A outra face do Poder Judiciário: decisões inovadoras e mudanças de paradigmas. Belo
Horizonte: Del Rey, 2005.
A referência que se faz tem como fundamento os arts. 944 e 945 do Código Civil, dispositivos pelos quais
a indenização mede-se pela extensão do dano e pelo grau de culpa dos envolvidos.
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Este estudo procura analisar, na essência, o risco como gerador da responsabilidade
civil e as consequências que advêm da sua assunção pela partes. Mais especificamente,
pretende-se enfocar a conduta do lesado, geradora daquilo que se convém denominar risco
concorrente. Nesse contexto, é proposta uma nova teoria para gerar a redução do montante
da indenização, particularmente na responsabilidade sem culpa, conhecida como
responsabilidade objetiva. Essa é a delimitação conceitual do presente estudo.
Não se pode negar que este estudo recebe influência de outros recentes trabalhos do
Direito Civil Brasileiro. Assim, destaca-se obra que procurou investigar um novo conceito
de responsabilidade privada.4 Do mesmo modo, outros estudos que investigaram novas
estruturas e funções relativas à responsabilidade civil podem ser citados.5 Por fim,
mencione-se ainda quem mergulhou academicamente nas novas modalidades de risco,
tendo em vista o ordenamento jurídico brasileiro em vigor.6
Este estudo é composto por cinco capítulos, em uma sequência lógica e crescente
de aspectos históricos, sociais, técnicos e científicos que pretendem fundamentar a
concorrência do risco como argumento jurídico a ser considerado.
No Capítulo 1 será feita uma análise retrospectiva e prospectiva da
responsabilidade civil, desde o Direito Romano até a pós-modernidade, sendo o último
termo de preferência deste autor.
O Capítulo 2 investiga a estrutura da responsabilidade civil. De início, trata-se da
classificação da responsabilidade quanto à origem e à possibilidade de superação da
dicotomia responsabilidade contratual e extracontratual. Em seguida, será abordada a
mudança do papel da culpa, do principal ao coadjuvante, tendo como respaldo a
emergência da responsabilidade objetiva. Ato contínuo, tem-se a investigação do nexo de
causalidade: seus desafios, as teorias relativas ao tema e a sua flexibilização. Por fim, a
última seção analisa o dano, que deixou de ter papel coadjuvante, passando a ter um papel
principal no contexto da responsabilização privada.
4
5

6

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade pressuposta. Belo Horizonte: Del Rey,
2005. Tese de livre-docência defendida na Universidade de São Paulo em 2003.
Cite-se: SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2007.
Trata-se de tese de doutorado defendida em 2006 na Universidade de Molise, na Itália. Também pode ser
mencionado o trabalho de Marcelo Junqueira Calixto intitulado A culpa na responsabilidade civil.
Estrutura e função (Rio de Janeiro: Renovar, 2008), tese de doutorado defendida na Universidade
Estadual do Rio de Janeiro em 2007. As palavras “estrutura” e “função” vêm da obra de Bobbio
(BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função. Tradução de Daniela Beccaccia Versiani. São Paulo:
Manole, 2007).
SIMÃO, José Fernando Simão. Responsabilidade civil do incapaz. São Paulo: Atlas, 2008. Trata-se de
tese de doutorado defendida na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 2007, em que o
autor propõe a teoria do risco dependência.
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Ao adentrar especificamente no tema central da obra, o Capítulo 3 enfrenta o risco
na responsabilidade civil: seu conceito na contemporaneidade; as modalidades de risco – o
risco-criado, o risco-proveito, o risco profissional, o risco dependência e o risco integral.
Ato contínuo, é analisado o art. 927, parágrafo único, da atual codificação, ponto de partida
para a premissa jurídica que aqui se propõe.
O Capítulo 4 traz a essência da teoria do risco concorrente na responsabilidade
objetiva. A ideia de concausalidades é o primeiro tópico a ser analisado. Logo em seguida,
são abordados os fundamentos legais, jurídicos e sociais da teoria. Nessa ordem de ideias,
risco concorrente é, então, enquadrado em parte no conceito de responsabilidade
pressuposta.7 Para dar efetividade às conclusões deste estudo, o tópico seguinte
exemplifica aplicações práticas da teoria do risco concorrente, em vários subitens, com
abordagens pontuais. Finaliza-se o capítulo com algumas contribuições interdisciplinares
para a concorrência de risco, em especial com estudos sobre o gerenciamento do risco e a
estatística.
O Capítulo 5, que encerra o estudo, traz as conclusões essenciais da teoria que se
propõe ao longo de toda exposição e viabiliza a sua didática aplicação prática.
Essa é, portanto, a essência do presente estudo, ficando claro que a delimitação do
tema está relacionada à responsabilidade objetiva, de acordo com o tópico dos atos ilícitos
e da responsabilidade civil. Note-se, de imediato, que o conteúdo diz respeito a uma das
mais importantes fontes obrigacionais da contemporaneidade.8
7

8

Tendo como parâmetro, obviamente, trabalho da orientadora deste estudo: HIRONAKA, Giselda Maria
Fernandes Novaes. Responsabilidade pressuposta, cit. Saliente-se que este estudo procura um
enquadramento parcial em relação àquela obra, e não um enquadramento absoluto.
No Direito Italiano, com base no art. 1.173 do Codice, Massimo Bianca apresenta como fontes
obrigacionais o contrato, o ato ilícito e qualquer outro ato fato idôneo capaz de produzi-las em
conformidade com o ordenamento jurídico (BIANCA, Massimo. Diritto civile. Milano: Giuffrè, 2006.
v. 4: L’obbligazione, p. 5). Por certo, tal dispositivo enuncia essas fontes obrigacionais por meio da
adoção de um sistema aberto. No Direito Português, Mário Júlio de Almeida Costa considera fontes
obrigacionais: os contratos, a lei, os negócios unilaterais, a gestão de negócios, o enriquecimento sem
causa e a responsabilidade civil (ALMEIDA COSTA, Mário Júlio de. Direito das obrigações. 10. ed.
Coimbra: Almedina, 2006. p. 200). No Direito Brasileiro, Maria Helena Diniz aponta como fontes
obrigacionais os atos jurídicos stricto sensu, os negócios jurídicos bilaterais e os atos ilícitos (DINIZ,
Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 2, p. 40-44). Também
servindo como substrato, Álvaro Villaça Azevedo afirma que são fontes obrigacionais o contrato, o ato
unilateral e o ato ilícito (AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações. Responsabilidade
civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 46). A partir dos ensinamentos dos dois últimos doutrinadores e
pela própria organização do Código Civil de 2002, consideramos fontes obrigacionais pelo sistema
privado vigente: a) a lei; b) os contratos; c) os atos ilícitos, o que inclui o abuso de direito; d) os atos
unilaterais: a promessa de recompensa, a gestação de negócios, o pagamento indevido e o enriquecimento
sem causa; e) os títulos de crédito (TARTUCE, Flávio. Direito civil. 3. ed. São Paulo: Método, 2008. v. 2:
Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil, p. 41-43). Entendemos que a palavra “fonte”, para
tais conclusões, pode ser utilizada tanto no sentido de origem quanto no de manifestação ou expressão da
obrigação.
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CONCLUSÕES

CAPÍTULO 1. DA RESPONSABILIDADE CIVIL – ANÁLISE RETROSPECTIVA
E PROSPECTIVA
1. A responsabilidade civil é tema jurídico que goza de grande prestígio desde a
Antiguidade. Em uma análise retrospectiva, o tema passa pelo estudo das regras remotas
relativas à responsabilidade privada, fundadas principalmente na vingança privada (por
exemplo, a Lei de Talião). Diante disso, o Direito Romano faz parte do roteiro para tal
estudo histórico, desde a Lei das XII Tábuas.
2. A Lex Aquilia de Damno introduziu no sistema romano, no século II a.C., a
responsabilidade civil fundada na culpa (responsabilidade civil subjetiva), influenciando as
codificações privadas da modernidade, caso do Código Civil Francês de 1804. O Código
Civil Brasileiro de 1916 sofreu claramente tal influência, consagrando única e
exclusivamente a responsabilidade civil baseada no dolo e na culpa.
3. No final do século XIX, começaram a surgir na França os primeiros estudos
relativos à teoria do risco, a gerar a responsabilidade civil sem culpa ou objetiva. Nesse
período, muito contribuíram os estudos doutrinários de Saleilles e Josserand. Antes de tal
salto evolutivo, o Brasil viveu o salto para a culpa presumida, para depois, então,
consolidar a responsabilidade sem culpa. Como leis definitivas para o âmbito privado, o
Código de Brasileiro de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002 consagram a
responsabilidade civil independentemente de culpa, sendo fundamental o papel histórico
exercido pela primeira norma em nosso país.
4. Partindo para uma análise prospectiva da responsabilidade civil – de busca de
novas fontes ou recursos para o tema –, a matéria deve ser estudada e visualizada a partir
do fenômeno pós-moderno, que traz novos desafios para os estudiosos e aplicadores do
Direito.
5. Parece correto dizer que o ano de 1968 é um bom parâmetro histórico para se
apontar o início da pós-modernidade, diante de protestos e movimentos em prol da
liberdade que eclodiram em todo o mundo. O surgimento da grande rede digital de
computadores – a internet –, o nascimento da telefonia celular, a queda do muro de Berlim,
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o ataque terrorista aos Estados Unidos, no ano de 2001, bem como a eleição de Barack
Obama como presidente norte-americano, são fatos relevantes para a nova era. Em
suma, podem ser considerados divisores de águas, se a pós-modernidade admitir a
divisão em fases. Esse período trouxe uma nova forma de encarar o mundo, revendo
construções e categorias da modernidade, incluindo os conceitos jurídicos e suas
funções. Como fatores da pós-modernidade jurídica, podem ser apontados: a) a unidade
global; b) a abundância dos atores e das fontes jurídicas; c) o pluralismo; d) o duplo
sentido; e) a hipercomplexidade.
6. Nessa realidade de mudança, como ferramentas que devem ser consideradas
fundamentais para a prospecção da responsabilidade civil, podem ser citadas: a) a
interdisciplinaridade; b) o diálogo das fontes; c) a visão constitucionalizada do Direito
Privado e a aplicação dos princípios constitucionais nas relações entre particulares; d) a
personalização do Direito Civil; e) a ponderação de princípios e valores, sobretudo
constitucionais.
7. A interdisciplinaridade possibilita o sadio diálogo entre as ciências, afastando a
figura do especialista puro, tão apregoado na modernidade. A partir da teoria
tridimensional do direito de Miguel Reale, segundo a qual o Direito é fato, valor e norma,
os problemas sociais demandam que o aplicador do Direito seja um sociólogo – do ponto
de vista dos fatos; um filósofo – na perspectiva dos valores; e um jurista – na análise das
normas. O diálogo entre as ciências possibilita a revisão de antigos paradigmas,
enxergando além das antigas categorias e dos velhos manuais. É possível abrir novos
caminhos, buscando soluções mais justas, de acordo com os anseios sociais e da
coletividade. Por isso, o presente estudo faz uso de várias interações com aspectos culturais
da atualidade – como o cinema –, com a sociologia e a estatística, por exemplo.
8. Antes de estabelecer os diálogos com as outras ciências, o direito deve dialogar
consigo mesmo, o que justifica o uso do artifício teórico do diálogo das fontes,
desenvolvido por Erik Jayme e Cláudia Lima Marques. Além dos diálogos entre o Direito
Civil e o Direito do Consumidor, o estudo procura intersecções com o Direito
Administrativo, o Direito do Trabalho e o Direito Constitucional, pelas influências
recíprocas de suas normas principais.
9. Dos diálogos entre o Direito Civil e o Direito Constitucional surge o caminho
metodológico do Direito Civil Constitucional, outra ferramenta utilizada pelo estudo.
Assim, os institutos civis são analisados a partir da Constituição Federal de 1988 e dos
princípios constitucionais. Reconhece-se, para tanto, que tais princípios têm aplicação
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imediata nas relações privadas, ou seja, eficácia horizontal. A valorização da dignidade da
pessoa humana, constante do art. 1º, III, do Texto Maior, traz o fenômeno inafastável da
personalização do Direito Privado e a correspondente despatrimonialização. Na seara da
responsabilidade civil, várias são as consequências percebidas, como o surgimento de
novas situações de danos à pessoa humana.
10. Como último artifício prospectivo da pós-modernidade jurídica, destaque-se a
técnica de ponderação de princípios e interesses constitucionais desenvolvida por Robert
Alexy. A ponderação ou sopesamento é um juízo de razoabilidade realizado pelo aplicador
do Direito, de acordo com as circunstâncias fáticas, em que um princípio constitucional
prevalece para determinado caso concreto sem que o outro regramento seja retirado do
sistema. Como o estudo demonstra em várias passagens, tal artifício mostra-se eficiente
para a solução de inúmeras demandas relativas ao dever de reparar os danos sofridos.
11. Sintetizando, com a visão interdisciplinar, o diálogo das fontes e o Direito Civil
Constitucional, analisa-se o sistema como um todo, substituindo-se uma interpretação
insular por uma interpretação sistemática do Direito. A partir da personalização do Direito
Privado, da aplicação dos princípios constitucionais que protegem o indivíduo e da
técnica da ponderação, concretiza-se a proteção da pessoa humana, nos termos da cláusula
geral de tutela prevista no art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988. Os citados
mecanismos jurídicos, próprios da Teoria Geral do Direito Civil Contemporâneo, que
visualiza a construção unitária do ordenamento jurídico, fundamentais à pós-modernidade, guiam este estudo, servindo como marco teórico para a responsabilidade
civil pós-moderna.
CAPÍTULO 2. ESTRUTURA DA RESPONSABILIDADE CIVIL
1. A responsabilidade civil é classificada, desde os seus primórdios romanos, em
responsabilidade civil contratual e extracontratual. A primeira decorre do inadimplemento
de uma obrigação assumida pelas partes; já a segunda tem origem nos atos ilícitos em
geral. As codificações brasileiras foram na mesma esteira dessa partilha metodológica,
adotando o sistema dualista de responsabilidade civil. No Código Civil de 1916, a
responsabilidade extracontratual, a obrigação por atos ilícitos, constava entre os arts. 1.518 e
1.553; a responsabilidade contratual, as consequências da inexecução das obrigações, nos
arts. 1.056 a 1.058, completados pelos dispositivos relativos às perdas e danos (arts. 1.059
a 1.061) e aos juros legais (arts. 1.062 a 1.064). Isso sem falar no tratamento da cláusula
penal, decorrência natural do inadimplemento, que era matéria dos comandos anteriores
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(arts. 916 a 927). Além da divisão, o conceito estruturante de ato ilícito constava do
art. 159 do Código de 1916. Na codificação brasileira de 2002, melhor organizada, o
Título IX do Livro das Obrigações foi intitulado como “Da responsabilidade civil”,
tratando, em princípio, da responsabilidade extracontratual (arts. 927 a 954), uma vez que
o seu dispositivo inaugural faz menção ao ato ilícito (art. 186) e ao abuso do direito (art.
187). De outro modo, a responsabilidade contratual, decorrente do inadimplemento das
obrigações, consta dos arts. 389 a 420 do CC/2002.
2. Há tendência de unificação do sistema de responsabilidade civil, o que pode ser
sentido pelo Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, que não divide a
responsabilidade civil em contratual e extracontratual, consagrando a responsabilidade
civil pelo produto e pelo serviço. Também no Código Civil de 2002 há dispositivos que
unificam o sistema, ou seja, em que se subsumem as duas modalidades de responsabilidade
civil. É o caso dos seus arts. 944 e 945, que tratam da indenização em qualquer sistema de
reparação. Como os dispositivos constituem o amparo legal principal da teoria do risco
concorrente, deve ficar bem clara a premissa de que o estudo proposto se aplica tanto à
responsabilidade civil contratual quanto à responsabilidade civil extracontratual.
3. Na estrutura da responsabilidade civil, a culpa deixou de ter papel principal e
passou a figurar como coadjuvante. De toda sorte, não perdeu totalmente a sua função,
diante de sua afirmação pelos sistemas legais. Ademais, a culpa é conceito inerente à
pessoa humana, como ser social e psicológico, e deve ser visualizada na pós-modernidade
como a violação de um dever, seja ele decorrente da lei, da convenção das partes ou do
senso comum. Como exemplo de sua mudança de papel, podem ser citadas as hipóteses de
responsabilidade civil por atos de outrem, em que a culpa presumida foi substituída pela
responsabilidade objetiva ou sem culpa (arts. 932 e 933 do Código Civil de 2002). Assim,
concretiza-se o já citado salto evolutivo. Destaque-se também a emergência do Código de
Defesa do Consumidor, em que a responsabilidade objetiva é a regra, e a responsabilidade
subjetiva, a exceção.
4. A investigação do nexo de causalidade continua trazendo desafios aos
aplicadores do Direito. Além da existência de um elemento imaterial ou virtual – que já
apresenta dificuldades, por sua natureza –, há uma pluralidade de teorias explicativas, sem
posição definida na doutrina e na jurisprudência nacionais. No caso do Código Civil
Brasileiro, duas teorias foram expressamente adotadas pelo legislador: a) a teoria do dano
direto e imediato, no seu art. 403; e b) a teoria da causalidade adequada, nos seus arts. 944 e
945. Diante da prevalência das situações de concausalidade, como outra premissa deste
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estudo, conclui-se que a teoria prevalente é a da causalidade adequada, pela qual o dever
de reparar deve ser adequado às condutas dos participantes ou atores do evento danoso, o
que inclui a própria vítima.
5. Como evolução substancial relativa ao tema, o dano substitui a culpa no papel
principal exercido no passado, deixando de ser mero coadjuvante. Somadas às novas
situações de danos reparáveis (por exemplo, a decorrente do abandono afetivo), surgem
outras categorias de prejuízos, além dos tradicionais ou clássicos danos materiais e morais,
consolidados como indenizáveis desde a Constituição Federal de 1988. Tais categorias –
admitidas ou debatidas pela doutrina e jurisprudência nacionais – são as seguintes: a)
danos estéticos; b) danos morais coletivos; c) danos sociais ou difusos; d) danos por perda
de uma chance. O surgimento desses novos danos demonstra muito bem como foram
alteradas as estruturas da responsabilidade civil.
CAPÍTULO 3. O RISCO NA RESPONSABILIDADE CIVIL
1. O risco, como conceito jurídico, é outra construção fundamental ao estudo,
podendo ser definido como uma probabilidade concreta de perigo.
2. Os séculos XX e XXI ofereceram, e ainda oferecem, inúmeras situações
arriscadas, muitas vezes, verdadeiras armadilhas para os danos. O atendimento das
simples necessidades fisiológicas do ser humano – como o ato de comer – pode oferecer
riscos à pessoa. Por isso, parece ter sido salutar a opção do legislador do Código Civil de
2002 ao prever que a responsabilidade objetiva pode decorrer de uma atividade de risco
normalmente desempenhada pelo autor do dano, além dos casos previstos em lei (art. 927,
parágrafo único, do CC/2002). Imperioso consignar que, antes disso, o Código de Defesa
do Consumidor já previa como direito básico do consumidor a proteção contra produtos e
serviços que lhe oferecessem riscos, abrangendo a questão da informação (art. 6º, I e III, da
Lei n. 8.078/1990).
3. As diversas modalidades de risco apresentadas pela lei, pela doutrina e pela
jurisprudência são essenciais para este estudo, eis que, para a incidência do risco
concorrente, o risco deve estar presente. Tais modalidades são geradoras da
responsabilidade objetiva ou sem culpa.
4. Como primeira categoria a ser destacada, há o risco administrativo, retirado do
art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. Os entes estatais respondem objetivamente
pelos danos causados por seus agentes. Para este autor, não há que se distinguir os atos
administrativos comissivos dos omissivos, como quer parte considerável da doutrina e da
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jurisprudência, até porque o legislador não o fez. Em verdade, a tese da responsabilidade
civil subjetiva do Estado por atos omissivos é construção distante da realidade social
brasileira, que visa tão somente proteger excessivamente o Estado.
5. O risco criado está presente nas situações em que uma atividade ou mesmo um
simples ato isolado cria riscos aos direitos e interesses de outrem. Não necessariamente
haverá uma atividade, no sentido de coordenação de atos com uma finalidade específica.
Como exemplo, cite-se a hipótese de responsabilidade objetiva pelos objetos caídos ou
lançados de prédio urbano ou rural, tratada pelo art. 938 do Código Civil
(“defenestramento” ou effusis et dejectis).
6. No risco proveito, o risco traz vantagens àquele que o cria em desfavor de
outrem, caso de um benefício patrimonial. Trata-se da teoria adotada pelo Código de
Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores de
produtos e prestadores de serviços diante dos consumidores. Este autor está filiado à
corrente doutrinária pela qual o risco-proveito inclui os riscos do desenvolvimento,
devendo os fornecedores e prestadores responder em casos tais.
7. Há risco profissional quando a atividade desempenhada pelo agente de forma
habitual e com intuito de lucro cria situações de danos a terceiros. A situação típica é a do
dano causado pelo empregador ou pelo seu empregado ou preposto a terceiros (arts. 932,
III, e 933 do Código Civil de 2002). Consigne-se que, em algumas situações de atividade
profissional, a opção do legislador é pelo modelo culposo, caso da responsabilidade civil
dos profissionais da área de saúde (art. 951 do Código Civil) e dos profissionais liberais no
sistema de consumo (art. 14, § 4º, da Lei n. 8.078/1990).
8. A teoria do risco dependência, desenvolvida por José Fernando Simão, foi criada
para justificar a responsabilidade civil objetiva dos pais, tutores, curadores e educadores
pelos menores e maiores incapazes (arts. 932, I, II e IV, e 933 do Código Civil). Foi
também desenvolvida para justificar a responsabilidade subsidiária e excepcional dos
incapazes, retirada da novidade constante do art. 928 do Código Civil de 2002.
9. Por fim, pela teoria do risco integral, há uma responsabilidade objetiva que não
admite qualquer excludente de responsabilidade, mesmo os fatores obstativos do nexo de
causalidade. Para parte considerável da doutrina, tal teoria incidiria nos casos de danos ao
meio ambiente, ao Bem Ambiental. De toda sorte, a jurisprudência majoritária admite
algumas excludentes em casos tais, como, por exemplo, as relativas a fenômenos e eventos
totalmente exteriores à atividade desenvolvida pelo suposto agente causador do dano (caso
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fortuito externo e força maior externa). Este autor está filiado ao entendimento de admissão
dessas excludentes, não havendo no sistema nacional a adoção ao risco integral.
10. O art. 927, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro enuncia na segunda
parte a responsabilidade objetiva, que decorre de uma atividade de risco normalmente
desempenhada pelo autor do dano. Trata-se da cláusula geral de responsabilidade
objetiva, que não se confunde com a exposição ao perigo constante do art. 2.050 do Código
Civil Italiano, eis que o risco é conceito menor que o perigo. Na opinião deste autor, há no
dispositivo um risco excepcional, acima da situação de normalidade, mas que não chega a
ser um perigo. Todavia, havendo perigo, que é mais do que risco, o dispositivo pode ser
subsumido. Está presente no comando legal um conceito de risco mutante ou variável, que
pode enquadrar-se em qualquer uma das categorias antes expostas. Como exemplos
concretos de incidência da cláusula geral na realidade brasileira, podem ser citados os
casos de acidentes de trabalho – o que mitiga a regra da responsabilidade subjetiva do
empregador constante do art. 7º, XXVIII, da CF/1988 – e as hipótese de danos aos direitos
da personalidade causados por sites de relacionamentos (por exemplo, Orkut).
CAPÍTULO 4. A TEORIA DO RISCO CONCORRENTE NA RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
1. Adentrando especificamente no objeto principal deste estudo, como outra
premissa fundamental é preciso reconhecer o fenômeno da concausalidade, presente
quando vários eventos concorrem para o mesmo evento danoso. Estes podem ser naturais
ou humanos e, no último caso, admitem-se as condutas do próprio agente, da vítima e de
terceiros. Essas condutas podem ser culposas ou não, em uma pluralidade de situações. A
pós-modernidade acentuou as situações de concausalidade, diante da existência de eventos
complexos de responsabilidade civil.
2. A exemplo do seu antecessor, o Código Civil de 2002 trata da concausalidade ao
prever que, presente mais de um autor para o evento danoso, todos respondem
solidariamente (art. 942, parágrafo único). Essa realmente deve ser a regra, em especial se
não for possível verificar qual a contribuição de cada um dos envolvidos para o evento
danoso. Todavia, nos termos dos arts. 944 e 945 do Código Civil, é possível distribuir a
responsabilidade civil de acordo com as respectivas contribuições causais.
3. Assim, é viável juridicamente atribuir a culpa ou o fato concorrente em relação
aos agentes, levando-se em conta as concorrências efetivas do agente e da própria vítima.
Se houver responsabilidade objetiva, fala-se em risco concorrente, sendo o verbete
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principal do presente estudo: a responsabilidade civil objetiva deve ser atribuída e fixada
de acordo com os riscos assumidos pelas partes, seja em uma situação contratual ou
extracontratual.
4. Em sede de Direito Comparado, a fixação da indenização de acordo com as
contribuições causais é utilizada em países como Alemanha, Itália, Portugal, Espanha e
Argentina. Do último país, cite-se a afirmação de Mosset Iturraspe, no sentido de que não
se pode mais pensar a responsabilidade civil com a construção de culpabilidade total de
certos indivíduos. Um sistema justo, equânime e ponderado de direito dos danos é aquele
que procura dividir os custos do dever de indenizar de acordo com os seus participantes e
na medida dos riscos assumidos por cada um deles.
5. Constitucionalmente, o estudo está amparado na tríade isonomia-razoabilidadeproporcionalidade, retirada do art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988, e na
premissa de que a lei deve tratar de maneira igual os iguais e de maneira desigual os
desiguais, de acordo com as suas desigualdades. Como a atribuição das responsabilidades é
feita segundo os riscos assumidos pelos participantes da relação jurídica, o que se busca é
um tratamento qualificado e específico de acordo com as características do caso concreto.
Constata-se, portanto, que o presente estudo se enquadra na linha dos posicionamentos
expostos a respeito do tratamento diferenciado pós-moderno e do que se espera do
razoável, do adequado.
6. Como fundamentos legais infraconstitucionais para este estudo, podem ser
citados os arts. 944 e 945 do Código Civil, segundo os quais a indenização mede-se pela
extensão do dano e pelo grau de culpa dos envolvidos. Havendo excessiva desproporção
entre a gravidade da culpa e o dano, o juiz poderá reduzir equitativamente a indenização.
Em sede doutrinária, previa o Enunciado n. 46 do Conselho da Justiça Federal, aprovado
na I Jornada de Direito Civil, que tais dispositivos não se aplicariam à responsabilidade
objetiva. Todavia, na IV Jornada de Direito Civil foi aprovado o Enunciado n. 380,
suprimindo do enunciado doutrinário anterior a menção de não subsunção à
responsabilidade sem culpa. O último enunciado doutrinário foi proposto por este autor,
como preparatório para o estudo aqui apresentado. Em suma, os dispositivos não só podem
como devem subsumir a responsabilidade sem culpa. Nesse contexto, três argumentos
principais podem ser citados. Primus, a questão da atribuição da responsabilidade sem
culpa não se confunde com a fixação do quantum debeatur, uma vez que os momentos
jurídicos são distintos. Secundus, se nas hipóteses de responsabilidade objetiva é possível
alegar a culpa exclusiva da vítima para afastar o dever de indenizar, também é viável
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alegar a culpa ou o risco concorrente para atenuá-lo. Tercius, a questão envolve a
amplitude do nexo de causalidade, que pode ser diminuído de acordo com a causalidade
adequada.
7. Muito além dos simples fundamentos legais, a teoria do risco concorrente está
amparada na equidade, na ideia do justo e na busca da justiça do caso concreto. Ora,
quando alguém assume o risco em contratar um objeto que seja perigoso, tem a
consciência – declarada ou não – de que o infortúnio pode ocorrer. Ilustrando, se alguém
compra fogos de artifício, sabe que, quando for operá-lo, é possível que tenha a mão
queimada. Esse também será o pensamento para uma situação extracontratual, eis que, se
alguém busca o lazer por meio de um esporte radical, caso, por exemplo, do paraquedismo,
sabe perfeitamente que é possível que o pior aconteça. O perigo, nas situações expostas, é a
essência daquilo que é buscado pela parte da relação intersubjetiva. Diante do seu
fundamento na equidade, perde relevo a crítica que poderia ser feita à teoria do risco
concorrente no sentido de prejudicar a proteção dos vulneráveis, caso dos consumidores e
dos trabalhadores, no âmbito da responsabilidade civil contratual. Ademais, como se viu, o
verbete proposto pode até ser mais favorável aos vulneráveis negociais. Em outras
palavras, a sua concepção no ordenamento jurídico pode, inclusive, implicar maior tutela
ou proteção de tais direitos.
8. Ainda no que toca à equidade, os novos caminhos da responsabilidade civil
indicam a distribuição dos custos conforme as contribuições das partes. Não se pode mais
imaginar a responsabilidade civil com personagens que detêm papéis estáticos, ou seja, o
ofensor como reparador puro e a vítima como pessoa a ser indenizada. No caso de
contribuição da última, haverá, sim, dever de indenizar, mas de acordo com a sua conduta
de contribuição, notadamente com o risco assumido.
9. A teoria do risco concorrente mantém relação direta com a tese da
responsabilidade pressuposta, desenvolvida por Giselda Maria Fernandes Novaes
Hironaka. De início, porque valoriza a questão do risco assumido por alguém em sua
atuação continuada, a gerar a sua responsabilização independentemente de culpa. A teoria
do risco concorrente tem incidência direta justamente na responsabilidade objetiva,
incluindo as hipóteses de criação de um risco pela atividade desenvolvida, ou seja, de mise
en danger. Ademais, se o risco deve incidir na conduta do agente para a sua
responsabilização, também deve ser critério a ser aplicado ao lesado, que igualmente pode
atuar de forma arriscada em determinada situação, devendo a responsabilidade da outra
parte ser atenuada de acordo com o risco assumido. Segundo a equidade, que também
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fundamenta a responsabilidade pressuposta, a responsabilidade civil deve ser dividida entre
os participantes do evento, tendo-se como parâmetro os correspondentes riscos assumidos.
Os atos das partes – agente, culpado e eventual terceiro – devem ser considerados
substanciais para a determinação das respectivas responsabilidades e do quantum debeatur.
A boa-fé entra em cena como arcabouço da equidade, eis que, mormente nos casos de
responsabilidade contratual, a informação a respeito do risco tem um papel incrementador
das responsabilidades dos envolvidos.
10. Partindo para a concretude do estudo, ou seja, para a sua efetivação prática,
várias são as hipóteses de incidência da teoria do risco concorrente, a saber: a) nas
situações de responsabilidade objetiva do Estado, em que o próprio cidadão lesado
contribui para o evento danoso, assumindo o risco de prejuízo; b) nos casos de
responsabilidade objetiva do empregador, seja indireta ou direta, a incluir a novidade de
incidência do art. 927, parágrafo único, do Código Civil; c) nas hipóteses relativas à
responsabilidade objetiva do empregador, havendo regra específica que trata do fato
concorrente da vítima para atenuação do nexo causal e que ampara a premissa proposta de
assunção de risco pela vítima (art. 738, parágrafo único, do Código Civil); d) em casos que
envolvem o contrato de seguro, pela aplicação do conceito inerente à boa-fé objetiva, que
impõe ao credor a mitigação do próprio prejuízo (duty to mitigate the loss); e) nas
atividades de saúde, em que o paciente assume o risco, por ato declarado ou não (vide a
questão do consentimento informado); f) nos infortúnios que decorrem das diversões e dos
esportes radicais ou perigosos, em que o risco é inerente; g) nas hipóteses de recall ou
convocação dos consumidores para troca de peças ou produtos, havendo assunção de risco
por parte dos vulneráveis que são comunicados mas não atendem à chamada dos
fornecedores; h) na problemática jurídica que envolve o cigarro e o tabagismo,
amplamente debatida pela doutrina e pela jurisprudência nacionais na contemporaneidade,
sendo o risco concorrente meio adequado para a atribuição das responsabilidades de acordo
com os riscos assumidos pelos envolvidos. Em todos os cases expostos, o dever de reparar
e o correspondente quantum debeatur são fixados conforme as contribuições de
causalidade, principalmente se considerados os riscos assumidos pelos personagens do
evento na responsabilidade objetiva.
11. A interdisciplinaridade entra em cena para auxiliar o aplicador do Direito na
determinação dos riscos assumidos pelo agente e pela própria vítima. Pelos estudos
relativos aos infortúnios, pela estatística e pela matemática, é possível estabelecer, com
certa objetividade, o grau de risco que um consumidor assume ao comprar determinado
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produto, caso de um cigarro, de uma bebida alcoólica ou de um alimento que faz mal à
saúde. É viável, do mesmo modo, que os cálculos demonstrem o grau de risco – em frações
ou percentagem – assumido por um adquirente de automóvel que não atende ao recall.
Exemplificando mais concretamente, em um acidente de veículos com três condutores
alcoolizados envolvidos, os cálculos podem especificar qual o percentual de
responsabilidade de cada um deles, para que a indenização seja adequadamente fixada. Os
graus de infortúnios em esportes e diversões radicais, ainda a título de ilustração, também
podem auxiliar o magistrado na determinação do quantum debeatur.
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