
I. O QUE É ACIDENTE DE TRÂNSITO? 

 

Acidente de trânsito é todo evento danoso que envolva o veículo, a via, o homem e/ou 

animais, bastando, para que se caracterize como tal, a presença de dois desses fatores. Existem dois tipos 

de acidentes: os evitáveis, aqueles nos quais se deixou de fazer tudo que, razoavelmente, poderia ter feito 

para evitá-lo, e os inevitáveis, aquele nos quais se esgotando todas as medidas para impedi-lo, veio a 

acontecer. 

Dentre as diversas causas dos acidentes evolvendo veículos, é possível mencionar a 

imprudência dos condutores, o excesso de velocidade, a ingestão de bebidas alcoólicas, a má visibilidade 

(chuva, neblina, cerração, noite), defeitos nas vias, falta de manutenção adequada dos veículos, falta de 

conhecimento e obediência das leis de trânsito (condutores e pedestres), entre outros. Tais fatores podem 

estar associados a diversos outros, como falta de conservação e sinalização das vias, falta de fiscalização, 

falta de manutenção do veículo, sono, cansaço, fadiga, animais e outros. 

 

II. ESTADO E FISCALIZAÇÃO 

 

A responsabilidade do Estado corresponde ao dever legal de reparação ou ressarcimento 

do dano ou prejuízo, causado pelo ato abusivo ou excessivo de um órgão da administração pública a um de 

seus administrados, pessoa física ou jurídica, no âmbito federal, estadual ou municipal. Grande parte da 

doutrina considera desnecessária a comprovação da existência de culpa para a responsabilização estatal, 

por considerá-la objetiva.  

Deve ser observado que a responsabilidade do Estado está além do fato de fazer cumprir a 

lei, pois os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito respondem pelos danos causados aos cidadãos em 

virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que 

garantem o exercício do direito de um trânsito seguro. Tal responsabilidade do Estado é assim chamada de 

extracontratual ou aquiliana.  Além disso, vale ressaltar que a fiscalização do trânsito compete aos órgãos 

enumerados pela Lei 9.503/1997 e que muitos dos acidentes ocorrem devido à falha na fiscalização por 

parte do Estado.   

Nos casos em que o acidente decorrer de ação ou omissão dos agentes da administração 

pública, a regra a ser observada é a do artigo 37§ 6º, da Constituição Federal, que só será atenuada ou 

evitada, nas hipóteses de culpa total ou parcial da vítima ou da concretização do evento em razão de 

terceiro ou ainda a ocorrência da força maior.  

 

III. DPVAT E SEGURADORA 

 

O seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de veículos 

automotores – DPVAT introduziu uma hipótese de responsabilidade objetiva. Serve para garantir uma 

indenização mínima às vítimas de acidentes de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista que causa 

o acidente. O proprietário do veículo, portanto, ao contrário do que ocorre no seguro de responsabilidade 

civil, não é o segurado, mas o estipulante do seguro em favor de terceiro. Não há contrato, mas sim uma 

obrigação legal. A indenização é devida, nos limites legais, mesmo que o acidente tenha sido provocado por 

veículo desconhecido ou não identificado e ainda que tenha havido culpa exclusiva da vítima. 



São três os elementos essenciais do seguro: o risco, a mutualidade e a boa-fé – elementos 

tripé do seguro, uma verdadeira, trilogia. O segurador é uma espécie de garante do risco do segurado, 

avalista ou fiador dos prejuízos que dele podem decorrer. No seguro de responsabilidade civil, sendo uma 

subespécie do seguro de danos, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo 

segurado a terceiros. O beneficiário é o próprio segurado, sendo que ele realmente objetiva é não ter que 

desembolsar a indenização eventualmente devida a terceiro. O dano causado no patrimônio do terceiro 

afeta diretamente o segurado, que, na hipótese da não existência de seguro, terá de pagar uma soma como 

base em ato ilícito perpetrado por ele ou seus dependentes. A responsabilidade objetiva do segurador 

muito se aproxima da responsabilidade fundada no risco integral, posto que, dadas as peculiaridades do 

contrato de seguro, a maioria das causas da exclusão de responsabilidade não se lhe aplica. 

Quanto à responsabilidade solidária, na sistemática do CDC, quem venceu a demanda pode 

executar a sentença diretamente com segurador se este for chamado ao processo, até o limite do contrato. 

O objetivo do legislador foi criar uma hipótese de solidariedade legal entre o segurado e o segurador, a fim 

de garantir a reparação do dano causado ao consumidor. 

 

IV. VEÍCULO REGULAR E IRREGULAR 

 

Colisão com veículo estacionado irregularmente: aquele que causou o dano responderá 

por este. Há, no entanto, jurisprudência firmada no sentido de que o estacionamento de veículo em local 

irregular, proibido, não configura culpa, tendo em vista que o estacionamento irregular configura tão 

somente penalidade administrativa. Em suma, a colisão com veículo irregularmente estacionado enseja na 

responsabilidade de reparar o dano por aquele que o cometeu, tendo em vista que, apesar da infração 

administrativa configurada por aquele que estacionou o automóvel, haveria meios de se evitar a colisão por 

aquele que o abalroou. Sendo assim, falta administrativa não libera o agente causador do dano da 

obrigação de indenizar, positivada sua culpa, não havendo o que se falar sequer em eventual concorrência 

de culpa. 

Colisão com veículo estacionado regularmente: em alguns casos, a culpa aparece visível 

“prima facie”, ou seja, pelas circunstâncias como os fatos acontecem, basta prová-los para se chegar à 

conclusão de culpa. É o que ocorre em casos de colisão com veículo estacionado regularmente. Ocorre 

ainda a chamada “culpa in re ipsa”, ou seja, aquela decorrente que alguns fatos trazem em si a presunção 

da imprudência, negligência ou imperícia, sendo que uma vez demonstrados presumi-se o elemento 

subjetivo e obriga o agente causador do dano à sua reparação. A jurisprudência, no entanto, tem 

reconhecido a culpa do abalroador do veículo estacionado na mesma condição de culpa objetiva, 

cumprindo a este aprova do caso fortuito, se quiser livrar-se da condenação indenizatória.   

 

Colisão em cruzamento não sinalizado: De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, nos 

cruzamentos não sinalizados haverá de se observar a preferência de passagem aos veículos que circulam 

pela rodovia, no caso de apenas um dos fluxos ser dela proveniente, bem como aos que se encontrem 

circulando pela rotatória, e, por fim, aos que vêm pela direita do condutor. Tais preferências, no entanto, 

não são absolutas, no caso da preferência do veículo que vem pela direito, por exemplo, depende da 

chegada simultânea dos veículos no cruzamento, caso contrário, tem preferência o que chegou antes. O 

direito de prioridade acarreta numa medida de prudência, sendo assim, não sendo sinalizada a via 

preferencial, a preferência só pode ser exercida pelo motorista com cautela, a fim de verificar a 



possibilidade e passagem sem qualquer risco. Dessa forma, a aproximação de um cruzamento obriga o 

motorista a reduzir a velocidade de seu veículo e efetuar travessia quando estiver certo de fazê-la sem 

riscos. Todavia, se tal cautela não for observada e a travessia se der em velocidade incompatível, poderá, 

conforme a singularidade de cada caso, ocorrer a concorrência de culpas. Agirá com culpa, portanto, o 

motorista que tenta transpor uma via prioritária sem observar a preferência colidindo com quem a detém, 

sendo irrelevante a velocidade em que este se encontrava. 

 

Colisão em cruzamento sinalizado: o Código Nacional de Trânsito revogado regulamentava 

a circulação de veículos nos cruzamento, asseverando que a prioridade de passagem era daqueles que 

transitavam por vias preferenciais, ou seja, aquelas devidamente sinalizadas. Entretanto, o atual Código de 

Trânsito Brasileiro – CTB não define o que venha a ser via preferencial, apenas regulamenta a circulação de 

veículos em casos de cruzamento, conforme já exposto, em seu artigo 29, inciso III.  

Há de se observar que é cediço que a sinalização sob forma de semáforos ou placas como 

“PARE” ou “DÊ A PREFERÊNCIA” deve ser respeitada por todo e qualquer motorista. Faz-se mister 

esclarecer que aquele que transita por via preferencial, embora nela se encontre, não é permitido a ele 

cometer abusos de velocidade, devendo, portanto, a preferência ser exercida dentro dos limites legais, 

inclusive de velocidade recomendada. Sendo assim, se diante da colisão de veículos em cruzamento 

sinalizado restar comprovado que o excesso de velocidade do condutor da via preferencial constituiu causa 

exclusiva da colisão, a responsabilidade pelo dano será exclusivamente deste. Entretanto, se apenas 

concorreu para o evento danoso, a culpa será repartida. Cumpre destacar, ainda, que se a velocidade do 

veículo será irrelevante caso a colisão decorra em virtude do veículo que estava na preferencial teve sua 

frente cortada repentinamente por agente que nela ingressou sem as devidas cautelas, sendo, neste caso, a 

culpa exclusivamente daquele que adentrou de maneira abrupta a via preferencial.  

Nos casos de abalroamento em cruzamento dotado de semáforo a prova da culpa às vezes 

se torna difícil, tendo em vista a rapidez com que ocorre a mudança da sinalização, ocasionando dúvidas e 

possível engano das testemunhas. Neste caso, se a prova for contraditória, não caberá outra solução se não 

o reconhecimento da improcedência da demanda. Ao que tange aos cruzamentos semafóricos, importante 

observar ainda que, se a colisão teve por causa a existência de defeito no semáforo, desconhecido pelo 

causador do dano, não será configurada sua culpa. Caso tal defeito seja proveniente de omissão da 

Administração Pública em tomar as devidas providências, o agente lesado pelo dano poderá contra ela 

pleitear a indenização cabível. 

 

V. COLISÃO E PREFERÊNCIA 

 

Atropelamento e faixa de pedestres: o pedestre que atravessa na faixa de pedestres, tem 

preferência de travessia que estiverem atravessando a faixa quando houver mudança de sinal semafórico, 

ainda que não tenha concluído a travessia e onde não haja sinal semafórico, como determina o art. 214 do 

CNT. O desrespeito dessa regra gera diversos atropelamentos de pedestres. Certo é que a regra deve ser 

respeitada pelos motoristas e pelos próprios pedestres. Não exonera o motorista de sua culpa, o fato de ao 

ver o pedestre em situação de preferência se utilize apenas do recurso da buzina, mas se exige que esse 

também diminua a velocidade do veículo. Age com imprudência o motorista que contraria as preferências 

entabuladas no Código de Trânsito, sendo sua a responsabilidade pelo atropelamento nesses casos. 

Todavia, o pedestre que não efetuar a travessia na faixa de pedestres, constituirá em imprudência da 



vítima, podendo muitas vezes descaracterizar a culpa do motorista, ou ainda configurar a culpa 

concorrente. 

Colisão e semáforo amarelo: muito comuns acidentes que ocorrem após a ultrapassagem 

durante o sinal amarelo. O sinal amarelo indica que o motorista deve ficar alerta e reduzir a velocidade. 

Ainda assim, muitos motoristas após o sinal amarelo, aceleram o veículo para atravessar o sinal, chegando 

ao cruzamento muitas vezes quando o sinal já está vermelho, podendo ocorrer acidentes, principalmente 

em cruzamentos. Nesse caso a culpa é daquele que tinha o sinal amarelo e ainda assim atravessou o sinal. 

Só se permite o avanço em sinal amarelo, quando o motorista já iniciou a travessia e o sinal fica amarelo, 

nesse caso se permite a travessia sem problemas o motorista. Algumas grandes cidades durante a noite, 

deixam os semáforos com sinal amarelo intermitente. Nesse caso, ainda que em cruzamento, se exige de 

todos os motoristas a redução da velocidade e a atenção e cautelas necessária para a travessia do 

semáforo. 

 

VI. COLISÃO MÚLTIPLA E COLISÃO TRASEIRA 

 

Colisão múltipla: existem certas circunstâncias em que é muito difícil definir o responsável 

pelo acidente. A colisão múltipla ou engavetamento, como é popularmente conhecido, trata de uma 

situação de difícil identificação do agente causador do evento danoso. Dessa maneira, com o objetivo de 

resolver os litígios dessa natureza, foi decidido que, em princípio, em caso de colisão múltipla, o 

responsável será o que primeiro colidiu. 

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 29, inciso II, é claro ao estabelecer que o 

condutor deverá guardar uma certa distância de segurança, tanto lateral quanto frontal, entre o seu e os 

demais veículos, além de se ater à velocidade, às condições do local em que trafega, à circulação do veículo 

e às condições climáticas. Dessa maneira, é indispensável a prudência e a cautela do condutor, sendo que 

os tribunais entenderam que havendo colisão traseira, há a presunção de culpabilidade do motorista que 

bate na parte traseira do veículo. Em contrapartida, existe exceção no caso de paradas repentinas do 

veículo que segue a frente. Neste entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu 

que nos casos de frenagem repentina, inesperada e imprevisível, será culpado o veículo da frente. 

Por fim, a presunção da culpa do veículo que colide na traseira de outro automotor é 

relativa, ou seja, admite prova em contrário, principalmente nos casos de frenagem repentina ou 

ultrapassagem indevida. O ônus da prova da culpa cabe ao motorista do veículo abalroador, sendo em 

princípio, o responsável pela colisão e, consequentemente, tendo o dever de reparar o dano. 

 

VII. CULPA DE TERCEIRO E LEGÍTIMA DEFESA 

 

Culpa de terceiro: com relação à atribuição da responsabilidade civil no momento em que o 

veículo é conduzido por terceiro, ou seja, pessoa não proprietária do veículo. Atualmente, entende-se que 

não se pode impor responsabilidade civil ao proprietário de veículo automotivo por ato de terceiro, 

condutor, que não se enquadra em qualquer previsão do art. 932 do Código Civil Brasileiro. 

Danos: os danos causados em acidentes de trânsito podem ter diversas vertentes: material, 

moral, psicofísico, estético, social, trabalhista, acidentário e ambiental. Tais danos podem gerar diversas 

controvérsias jurídico-processuais para se alcançar uma solução justa, desta forma devem ser analisadas as 

espécies de danos. 



a) Dano material: o dano material, em regra, implica na obrigação de responder o ofensor pelo dano 

emergente e pelo lucro cessante. 

b) Dano moral e estético: o objeto da ofensa é a estima e respeito que a pessoa goza ou a consciência 

desse valor diante da sociedade. 

c) Dano psicofísico e social: o dano psicofísico constitui-se da lesão física e da dor do sentimento psíquico, 

emocional, o trauma mental, o medo, todos comuns nos acidentes de trânsito. Não se pode esquecer que 

além das consequências psicológicas o dano pode também alcançar a esfera social. 


