
1. DO CONTRATO DE TRANSPORTE  

A responsabilidade civil do transportador se apresenta através de um contrato. É por meio deste contrato que a 

parte se obriga a conduzir, de um lugar para outro, pessoas ou coisas, mediante uma retribuição previamente 

estabelecida. 

A responsabilidade do transportador por sua vez, pode ser contratual ou extracontratual, sendo que esta se 

configura quando o causador do dano é um terceiro. Vale ressaltar que há casos em que permanece o 

transportador com a obrigação de indenizar, mas o que pagou deve ser restituído através de Ação Regressiva. 

A responsabilidade do contrato de transporte está positivada no artigo 730 do Código Civil combinado com o 

artigo 734. De forma que o transportador se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para 

outro, pessoas ou coisas, e em razão disto terá responsabilidade objetiva pelos danos que causar. Desta forma, 

o passageiro deve chegar são e salvo ou, a mercadoria intacta, já que se trata de obrigação de resultado esta 

obrigação . A esta situação dá-se o nome de cláusula de incolumidade.  

Há duas formas de se classificar o contrato de transporte, sendo elas: quanto objeto e ao meio. A que se refere 

ao objeto, podem ser de pessoas, coisas ou notícias já quanto ao meio, podem ser divididos em transporte 

aéreo, aquático ou terrestre.  

O Código Civil traz no artigo 732, a cláusula de abertura que permite a aplicação de leis especiais e tratados 

pertinentes a transporte, na medida de sua conformidade com os preceitos do Código.  

 

2. RESPONSABILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS  

O contrato de transporte de pessoas, deriva do contrato de transporte em geral, sendo um de seus objetos, 

conduzindo pessoas de um lugar para outro através dos diversos meios de transporte, mediante pagamento. 

Na realização do transporte de pessoas, poderá ser utilizado qualquer um dos meios de transporte e ambientes 

de navegação, rodagem e locomoção, podendo operar o transporte por via terrestre, aérea e aquática. O dever 

do transportador é levar o passageiro ao seu destino sem incidentes. 

Neste contrato, em regra, há remuneração. A responsabilidade do transportador é objetiva, entretanto, existem 

pressupostos que afastam o dever de indenizar; o caso fortuito e força maior, a culpa exclusiva do passageiro e 

o fato exclusivo de terceiro. 

 

O que caracteriza o fortuito é a imprevisibilidade, e a inevitabilidade, dividindo – se em fortuito interno e 

fortuito externo. 

 

O fortuito externo é o fato que não guarda nenhuma ligação com a empresa, como fenômenos da natureza. 

Duas são as características do fortuito externo: autonomia em relação aos riscos da empresa e inevitabilidade. O 

fortuito interno é fato imprevisível e, por isso, inevitável, que se liga à organização da empresa, se relacionando 

com os riscos da atividade do transportador. 

Apenas o fortuito externo exonera o dever de indenizar, ou seja, qualquer fato que se relacione aos riscos da 

atividade do transportador acarretará em sua responsabilidade. 

 

A culpa exclusiva do passageiro também exonera o transportador de responsabilidade, já que, quem da causa 

ao evento danoso é o próprio passageiro. O artigo 17 do decreto 2.681/12 é expresso e claro a esse respeito, 

assim como o artigo 14, §3°, II, do CDC. Havendo qualquer participação do transportador, ainda que de forma 

concorrente, não se admitirá a causa exonerativa. É por isso que não se admite culpa concorrente do passageiro 

para efeito de reduzir a indenização devida pelo transportador. 



Quanto ao fato exclusivo de terceiro a sumula 187 do Supremo Tribunal Federal nos traz: “A responsabilidade 

contratual do transportador, pelo acidente com passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual 

tem ação regressiva”. Esta súmula não exime a responsabilidade do transportador no caso de culpa de terceiro, 

mas não no caso de dolo. O fato doloso de terceiro não pode ser considerado fortuito interno, pois se trata de 

fato inevitável e estranho à organização do negócio. No inicio, com base na sumula 187 do STF, o transportador 

era obrigado a indenizar, com o tempo, a jurisprudência foi se firmando no sentido de que quando dolosa a 

conduta de terceiro, esta se caracteriza como fortuito externo. 

 

2.1 TRANSPORTE DE PESSOAS COLETIVO ILEGAL  

Os transportes alternativos, realizados por vans e kombis, são comumente utilizados pela população das 

grandes metrópoles, apesar de ainda não existir nenhum entendimento jurisprudencial acerca deste assunto, 

cumpre-nos adequar este fato tão atual e comum ao âmbito da responsabilidade civil. 

O transporte coletivo está caracterizado como um serviço público, e, como tal, só pode ser exercido pelo 

próprio Estado ou por seus delegados. Sendo este tipo de responsabilidade caracterizada como objetiva.( artigo 

37, § 6o da CF.)Entretanto, não é possível estendermos esse tipo de proteção constitucional, pelo menos a 

priori, aos transportadores alternativos, pois estes não prestam serviço público. 

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078/90, protege as relações de consumo em que, o consumidor destes 

bens ou serviços. Fica, então, bastante razoável adequarmos a relação entre o transportador alternativo e o 

passageiro como uma relação de consumo. 

Sendo inegável que a relação do caso em questão é de consumo, adequando-a quanto à responsabilidade 

objetiva ou subjetiva. 

 

3. TRANSPORTE DE COISAS  

No transporte de coisas o transportador tem a responsabilidade de: receber a coisa a ser transportada no dia, 

hora, local e modo convencionados; empregar total diligência no transporte da mercadoria posta sob a sua 

custódia; seguir o itinerário ajustado, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito e força maior; entregar a 

mercadoria ao destinatário da mesma, mediante apresentação do respectivo documento comprobatório de sua 

qualidade de recebedor (conhecimento de transporte); respeito às normas legais em vigor no sentido de 

somente expedir mercadorias de trânsito admitido no Brasil. 

Quanto à responsabilidade civil objetiva do transportador à integridade da carga, limitar-se-á nessa modalidade 

de contrato, conforme nos ensina Maria Helena Diniz, ao quantum constante do conhecimento de frete (tendo 

início a partir do instante em que ele, ou seu preposto, receber a coisa e terminando com sua entrega ao 

destinatário ou o seu depósito em juízo, se aquele não puder ser encontrado, evitando assim, a mora). 

Ainda, de acordo com a doutrinadora, o risco com o transporte fica por conta do transportador, exceto se a 

coisa se perder ou deteriorar por culpa do remetente ou em razão de força maior. Todavia, será preciso 

esclarecer que o limite da responsabilidade ao valor atribuído pelo contratante só diz respeito à sua avaria ou 

perda. O transportador responderá pelas perdas e danos que remetente, destinatário ou terceiro vierem a 

sofrer com o transporte, em razão de atraso, desvio de itinerário etc., em qualquer limitação ao valor contido no 

conhecimento de frete. 

Quando se tratar de transporte cumulativo, conforme preceitua o art. 756 do CC/02, o transporte cumulativo de 

mercadoria gera responsabilidade civil solidária perante o remetente, pela incolumidade da carga, por ser difícil 

determinar dentre os vários transportadores o culpado pelo dano causado, embora cada um seja obrigado pelo 

percurso parcial feito ou pela etapa assumida. Dessa forma, o remetente poderá acionar qualquer um deles 



para obter o quantum indenizatório pelo prejuízo sofrido. Ressalva-se nesse caso, a apuração final da 

responsabilidade entre eles, de forma que a reparação do prejuízo venha a recair, integral ou 

proporcionalmente, naquele em que cujo percurso houver ocorrido o dano. Dessa forma, o que pagar a 

indenização ao remetente, não sendo o culpado, terá ação regressiva contra o causador do prejuízo. 

 

3.1 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS CORREIOS  

A prestação do serviço de correios é de competência da união, com fulcro no art. 21°, X da CF, sendo assim no 

território brasileiro foi criada uma empresa pública pra prestar esse serviço que foi denominada Empresa de 

Correios e Telégrafos (ECT). Importante ressaltar que no caso do Brasil somente essa empresa pode prestar o 

serviço, ou seja, estamos falando de um monopólio. 

No caso da responsabilidade civil dos correios ela é objetiva essa responsabilidade é decorrente do art. 37°, § 6° 

da CF/88, nesse sentido não é necessário um dos elementos para que seja caracterizado o dano moral, qual seja 

a culpa ou dolo. 

O atraso na entrega de qualquer encomenda gera o dever de indenizar da empresa, porém para que o juiz 

entenda que realmente tenha havido o dano a pessoa tem que provar algum prejuízo, o simples atraso não é 

passível de indenização. 

 

4. DO TRASPORTE TERRESTRE 

A responsabilidade civil dos transportadores terrestres  é de culpa presumida, com inversão do onus probandi, 

em razão da responsabilidade civil ex contracto.O próprio Código Civil de 2002, em capítulo especialmente 

destinado ao contrato de transporte, no art. 734, manteve a responsabilidade objetiva do transportador. 

Para que não reste qualquer dúvida quanto à aplicação da teoria objetiva nos danos decorrentes da relação 

contratual no transporte de pessoas, deve-se observar também o Código de Defesa do Consumidor, que em seu 

art. 14 atribuiu responsabilidade objetiva ao prestador ou fornecedor de serviços.Portanto, não se obriga o 

transportador a tomar simplesmente as providências e cautelas necessárias para o bom sucesso do transporte; 

obriga-se pelo fim, isto é, garantir e resguardar o bom êxito da viagem.  

O Decreto nº 2.681/2012 é que rege a responsabilidade civil nas estradas de ferro. O transportador nessas 

situações tem culpa presumida quanto os danos decorrentes do transporte ferroviário. Tanto a doutrina quanto 

a jurisprudência, firmaram o entendimento de que a responsabilidade do transportador ferroviário é objetiva, 

tanto para as mercadorias e passageiros, quanto para proprietários lindeiros, podendo apena ser afastada se 

provada qualquer das excludentes previstas em lei. No caso das mercadorias e passageiros, a responsabilidade é 

contratual; no caso de propriedades marginais, há responsabilidade extracontratual do transportador. No que 

tange a responsabilidade por danos causados a terceiros que não os proprietários lindeiros, a responsabilidade 

do transportador é regida pelo artigo 186 do Código Civil ou pelo artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. 

A jurisprudência ampliou a aplicação do Decreto 2.681/12, sendo ele utilizado para todas as outras modalidades 

de transporte terrestre, exceção feita quando da utilização do Código de Defesa do Consumidor. 

 No transporte rodoviário, quando o passageiro adentra o veículo, já se inicia a responsabilidade do 

transportador. Segundo a súmula 187 do STF, a princípio o transportador não se isenta da responsabilidade por 

fato de terceiro. O Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado aos transportes, vez que se trata de 

serviço, podendo ter como sujeitos da relação um fornecedor e um consumidor. De acordo com esta lei a 

responsabilidade no serviço de transporte também é objetiva, não com base em um ato ou conduta do agente, 

mas porque houve defeito do serviço, logo o fornecedor de serviço é responsável desde que se demonstre nexo 

causal e defeito de serviço, ou acidente de consumo. 



5. DO TRANSPORTE AÉREO 

O Direito Aeronáutico é o ramo do direito aplicado aos fatos ocorridos da aeronavegação. No caso do transporte 

nacional aplica-se o Código Brasileiro de Aeronáutica, e do internacional, a Convenção de Varsóvia, de 1929. Nas 

relações de consumo aplica-se o Código de Defesa do consumidor. 

A legislação nacional adotou a teoria de risco da atividade, a responsabilidade é objetiva. O transportador 

responderá por danos ao passageiro e atrasos. No caso de transportes sucessivos, o passageiro ou seu sucessor 

só terão ação contra o transportador que haja efetuado o transporte no curso do qual ocorreu o acidente ou 

atraso. Em relação aos danos causados a terceiro na superfície, foi adotada a teoria do risco criado, que enseja a 

responsabilidade objetiva do explorador da aeronave. 

O Código Brasileiro de Aeronáutica tem sistema tarifado de indenização, porém nota-se que a jurisprudência 

tende a aplicar o Código de Defesa do Consumidor, que adota o princípio da indenização integral. As empresas 

aéreas são concessionárias de serviço público, sujeitas, portanto, à teoria do risco administrativo, onde não se 

encontra nenhum limite ao dever de indenizar. A força maior é considerada excludente de responsabilidade, 

quando se tratar de caso fortuito externo. 

Vale ressaltar os aspectos importantes da Convenção de Montreal.Sob o patrocínio da Organização 

Internacional de Aviação Civil (OACI), a Conferência Internacional de Direito Aeronáutico, realizada em 

Montreal, de 10 a 28 de maio de 1999, com a participação de 118 Estados, inclusive o Brasil, examinando os 

projetos, preparados pelo Comitê Jurídico da OACI e pelo Grupo Especial sobre a modernização do Sistema de 

Varsóvia, deliberou adotar nova Convenção para a unificação de certas regras sobre o transporte aéreo 

internacional. 

Desse modo, como está expresso em seu Art. 55, e em seu preâmbulo, a Convenção de Montreal, de 28 de maio 

de 1999, visou atualizar e consolidar a Convenção de Varsóvia, assim como a Convenção de Guadalajara e 

outros Protocolos Internacionais. 

 

6. DO TRANSPORTE AQUÁTICO  

O contrato de transporte marítimo de cargas implica obrigação de fim, também conhecida como obrigação de 

resultado.Assim, o transportador marítimo obriga-se pelo resultado convencionado, qual seja entregar a carga 

confiada para transporte nas mesmas condições gerais em que foram recebidas. 

Se o resultado positivo não for alcançado pelo transportador marítimo, o contrato de transporte não será 

aperfeiçoado. O não aperfeiçoamento do contrato de transporte implica inexecução da obrigação assumida pelo 

transportador e, com ela, a figura da responsabilidade civil. 

No Transporte Marítimo existe  a presunção legal de culpa,  que só poderá ser afastada mediante prova da 

existência de alguma causa excludente de responsabilidade prevista no sistema legal brasileiro, ou seja, vício de 

origem (vício de embalagem ou culpa exclusiva do credor), caso fortuito ou força maior. Daí falar-se em inversão 

do ônus da prova.  

Inverter o ônus da prova é obrigar o transportador, querendo afastar a presunção legal de culpa inerente ao 

inadimplemento contratual, a produzir prova sobre a existência de alguma causa legal excludente de 

responsabilidade suficientemente hábil para justificar o não aperfeiçoamento do contrato de transporte. 

A jurisprudência minoritária admitia anteriormente a cláusula limitativa de responsabilidade, desde que posta 

em termos claros na passagem ou no conhecimento de transporte, de modo que o aderente não pudesse 

ignorar a sua existência. Mudou-se tal entendimento, passando a desprezar a cláusula limitativa de 

responsabilidade, por equiparação, á cláusula de não indenizar. O Supremo Tribunal Federal já firmou que é 



nula a cláusula de não indenizar (Súmula nº 161) e, pelas mesmas razões, nula também é a cláusula que 

restringir a indenização. 

Atualmente, é ampla a aplicação do CDC para esta modalidade de transporte. 

 

7. DO TRANSPORTE GRATUITO  

Transporte gratuito é aquele feito por cortesia, ou seja, não há remuneração é realizado por mera liberalidade 

do transportador no interesse do transportado.  

O artigo 736 do Código Civil determina que contrato de transporte feito gratuitamente, por amizade ou cortesia 

não poderão ser considerado um contrato, e desta forma não se sujeitarão às normas relativas a tal negócio 

jurídico. 

Ainda, de acordo com o artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, a remuneração é elemento 

necessário para que a relação de consumo e contratual seja estabelecida. 

Inexistentes a remuneração e a obetenção de vantagem ou benefício, a relação não é nem de consumo nem 

contratual. 

O transportador por cortesia tem responsabilidade subjetiva, se agir com dolo ou culpa grave, caberá a ele o 

ônus da prova com fulcro na Súmula 145 do STJ que determina: “No transporte desinteressado, de simples 

cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer 

em dolo ou culpa grave”.  

Quando não há nenhum interesse do transportador em relação ao transporte denomina-se transporte 

puramente gratuito, porém pode haver o transporte aparentemente gratuito, que é aquele onde há algum 

interesse patrimonial do transportador em realizar tal transporte. Nesta modalidade há responsabilidade 

objetiva do transportador, que somente poderá ser elidida pelo fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força 

maior.  

 

 


