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ENCONTRO 04 
 
CASO GERADOR  

Pai que dá carro a menor não é condenado por homicídio 

18 de setembro de 2013, 14h46 

O pai que entrega ou, por omissão, permite que o filho menor de idade dirija seu carro não pode ser 
automaticamente condenado por homicídio culposo. Para a 5ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, não se pode presumir a culpa nem implicar penalmente o pai pela conduta do filho, em razão 
de responsabilidade reflexa.  

O menor dirigia bêbado quando causou acidente de trânsito que resultou em uma morte. A primeira 
instância absolveu o pai por falta de provas, mas o tribunal local o condenou como coautor de 
homicídio culposo no trânsito. Ele também foi condenado pelo crime de entrega de veículo a pessoa 
não habilitada.  

O ministro Marco Aurélio Bellizze disse que o Brasil adota a teoria monista no concurso de agentes. 
Isto é: em regra, todos os agentes que executam condutas que levam ao resultado típico são 
condenados pelo mesmo crime.  

Porém, ele explicou que essa teoria só vale para crimes intencionais. Nos crimes culposos, não se 
admite a condenação por participação. Partícipe é aquele agente que, sem praticar o fato típico, 
auxilia, instiga ou induz o autor a cometer o crime. De outro modo, o coautor também executa o fato 
típico e pode ser condenado em crime culposo.  

O relator ressaltou que o concurso de agentes exige dos envolvidos uma unidade de objetivos ou 
intenções. Nos crimes culposos, isso é avaliado em relação à conduta pretendida — em geral, lícita 
— e não ao resultado previsível, lesivo ao direito.  

Culpa presumida 

O ministro disse que a culpa não se presume. Para ele, deve ser demonstrada e provada pelo órgão 
acusador. “Da leitura das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, verifica-se, num primeiro 
momento, que não há qualquer elemento nos autos que demonstre que o pai efetivamente autorizou 
o filho a pegar as chaves do carro na data dos fatos, ou seja, tem-se apenas ilações e presunções, 
destituídas de lastro fático e probatório”, completou. 

Além disso, afirmou que o crime culposo, ainda que praticado em coautoria, exige dos agentes a 
previsibilidade do resultado. “Portanto, não sendo possível, de plano, atestar a conduta do pai de 
autorizar a saída do filho com o carro, muito menos se pode a ele atribuir a previsibilidade do 
acidente de trânsito causado”, acrescentou Bellizze.  

Negligência e imprudência 

Conforme o relator, a culpa do pai e a do filho se referem a crimes distintos. “O pai foi negligente na 
guarda das chaves do veículo e o filho foi imprudente ao dirigir automóvel sem habilitação após 
ingerir bebida alcoólica”, disse.  

Segundo o ministro, não é possível, a não ser de forma reflexa, atribuir a imprudência do menor ao 
pai, pois nem foi possível concluir que ele sabia da conduta do filho. 
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Pela decisão, foi restabelecida a absolvição quanto à coautoria de homicídio culposo no trânsito, 
mas mantida a condenação pela entrega de veículo a menor.  Com informações da Assessoria de 
Imprensa do STJ. 

HC 235.827 

Revista Consultor Jurídico, 18 de setembro de 2013, 14h46 

 
1.4. Imputabilidade 
 

 
 
- A responsabilidade decorre apenas da conduta?  
- A reprovabilidade depende da capacidade psíquica de entendimento do agente?  
- Que significa imputar?  
- Há como responsabilizar alguém que desconhece o caráter reprovável de sua conduta? 
 

 
 
- Quais são os meios para se aferir se alguém é capaz de reconhecer a reprovabilidade de 
sua conduta? 

 
 

Pressupostos da responsabilidade civil extracontratual  (CC/02, art. 186)

Conduta Culposa Nexo causal Dano 

Conduta 

Ação/omissão 

Aspecto físico 

Vontade 

Aspecto 
psicológico 

Culposa 

Imputabilidade 

Maturidade Sanidade 

Imputabilidade 

Maturidade
Desenvolimento 

mental 
Critério 

temporal 

Sanidade 
mental 

Higidez 
Critério 

psicológico 
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1.4.1 Menoridade 
- Absolutamente incapaz  
 > CC/02, art. 3º: Falta-lhes maturidade em vista da parca idade! 
- Relativamente incapaz 
 > responde por sua conduta?  
 
1.4.2 Insanidade 
- CC/02, art. 4º, inc. III: irresponsáveis por sua natureza! 
- Responsabilidade: CC/02, art. 932, inc. II 
 
1.5. Responsabilidade dos incapazes 
- Incapaz responde por seus atos?  
- Trata-se de uma responsabilidade integral?  
 

DIREITO  CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  POR  FATO DE OUTREM - PAIS PELOS ATOS 
PRATICADOS PELOS FILHOS MENORES. ATO ILÍCITO COMETIDO POR MENOR.  RESPONSABILIDADE  
CIVIL  MITIGADA  E  SUBSIDIÁRIA DO INCAPAZ PELOS   SEUS   ATOS   (CC,  ART.  928).  
LITISCONSÓRCIO  NECESSÁRIO. 
INOCORRÊNCIA. 
1.  A  responsabilidade  civil do incapaz pela reparação dos danos é subsidiária e mitigada (CC, art. 
928). 
2. É subsidiária porque apenas ocorrerá quando os seus genitores não tiverem  meios  para  ressarcir  
a  vítima; é condicional e mitigada porque  não  poderá  ultrapassar  o limite humanitário do 
patrimônio mínimo  do  infante  (CC, art. 928, par. único e En. 39/CJF); e deve ser  equitativa,  tendo  
em  vista  que  a  indenização  deverá  ser equânime,  sem  a privação do mínimo necessário para a 
sobrevivência digna do incapaz (CC, art. 928, par. único e En. 449/CJF). 
3. Não há litisconsórcio passivo necessário, pois não há obrigação - nem  legal, nem por força da 
relação jurídica (unitária) - da vítima lesada  em  litigar contra o responsável e o incapaz. É possível, 
no entanto,  que  o autor, por sua opção e liberalidade, tendo em conta que os direitos ou obrigações 
derivem do mesmo fundamento de fato ou de  direito  (CPC,73, art. 46, II) intente ação contra ambos 
- pai e filho -, formando-se um litisconsórcio facultativo e simples. 
4.  O  art.  932, I do CC ao se referir a autoridade e companhia dos pais  em  relação  aos  filhos,  quis 
explicitar o poder familiar (a autoridade parental não se esgota na guarda), compreendendo um 
plexo de  deveres  como,  proteção,  cuidado, educação, informação, afeto, dentre  outros,  
independentemente  da  vigilância  investigativa  e diária,  sendo irrelevante a proximidade física no 
momento em que os menores venham a causar danos. 
5. Recurso especial não provido. 
(REsp 1436401/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, 
DJe 16/03/2017) 

 
Informação constante do voto:  
 

"[...]  a  responsabilidade  civil que exsurge em detrimento do pai,  objetiva,  exige,  como  premissa,  a  
comprovação  da conduta ilícita - culposa ou dolosa - do filho. 
     E,  no  mesmo  plano,  a  conduta  que  importa  para  fins  de concorrência  de  culpa é a da vítima, 
sendo irrelevante a discussão sobre a ausência de vigilância da mãe no momento do evento danoso". 

 
- Requisitos que devem ser verificados para fins de responsabilização dos menores: 
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- O que significa indenização equitativa pela leitura do Enunciado nº 39 da Jornada de 
Direito Civil: que diz?4 
- Há contradição entre o disposto no art. 928 e o parágrafo único do art. 942, ambos do 
CC/02?  
- E o caso do menor emancipado: seus pais respondem?  
 
2. A culpa lato sensu 
- Basta à imputabilidade do agente para seja ele responsabilizado?  
- Mas, o que é culpa?  
- Apenas para recordar: O que são os atos reflexos? Há vontade em tais atos?  
 > Coação irresistível: há vontade do agente?  
- A culpa influencia o cível? Tem a mesma utilidade da culpa do direito penal?  
- Mas de algum modo, pode a culpa ser levada em consideração para fins indenitários?  
 > Aplica-se aos casos de dolo também? 
 
2.1. Dolo e culpa: Distinção 
- Dolo: conduta já nasce ilícita 
- Culpa: conduta nasce licita, mas torna-se ilícita na medida em que se desvia dos 
padrões  

                                                           
4Art. 928: A impossibilidade de privação do necessário à pessoa, prevista no art. 928, traduz um dever de 
indenização eqüitativa, informado pelo princípio constitucional da proteção à dignidade da pessoa humana. 
Como conseqüência, também os pais, tutores e curadores serão beneficiados pelo limite humanitário do dever 
de indenizar, de modo que a passagem ao patrimônio do incapaz se dará não quando esgotados todos os 
recursos do responsável, mas se reduzidos estes ao montante necessário à manutenção de sua dignidade. 

Ocorrência de ato ilícito 

Que este ato tenha causado dano à alguém 

Que o ato seja considerado reprovável, inclusive se cometido por imputável 

Existência de nexo causal 

Que a reparação do dano não possa ser proporcionado pelos vigilantes do inimputável 

Que a equidade justifique a responsabilidade total ou parcial do autor, em face das 
circunstâncias concretas do caso



 Responsabilidade Civil 

 

http://professorhoffmann.wordpress.com | 19 

 

 

 
 
2.2. Dolo: Conceito  
- Que é o dolo?  
 
 

 
 
 

 
 

CULPA

Dolo 

Direto Eventual 

Culpa

(em sentido estrito)

Consciente Inconsciente 

Elementos do dolo 

Representação do 
resultado

Consciência da 
ilicitude 

•Sujeito visa a certo e determinado resultado.

•O agente desfere golpes de faca na vítima com a intenção de matá-la.

•O dolo se projeta de forma direta no resultado morte.
Direto 

•Ocorre quando o sujeito assume o risco de produzir o resultado, isto é,
admite e aceita o risco de produzi-lo.

•Ele não quer o resultado, pois se assim fosse haveria dolo direto. Ele
antevê o resultado e age.

•A vontade não se dirige ao resultado (o agente não quer o evento), mas
sim à conduta, prevendo que esta pode produzir aquele.

•Ex.: O agente pretende atirar na vítima, que se encontra conversando com
outra pessoa. Percebe que atirando na vítima, pode também atingir a
outra pessoa. Não obstante essa possibilidade, prevendo que pode matar
o terceiro é-lhe indiferente que este último resultado se produza. Ele
tolera a morte do terceiro. Para ele tanto faz que o terceiro seja atingido
ou não, embora não queira o evento. Matando ambos, responde por dois
crimes de homicídio: o primeiro, por dolo direto; o segundo, a título de
dolo eventual.

Eventual 



 Responsabilidade Civil 

 

http://professorhoffmann.wordpress.com | 20 

 

2.2 Culpa stricto sensu: Conceito  
 

 
 
- Culpa: violação de dever objetivo de cuidado podia conhecer e observar! 
- Mas em que consiste esse dever de cuidado?  
- Quando ocorre a sua violação? 
 
2.3. Elementos da culpa 
- Conduta voluntária com resultado involuntário 
- Previsão ou previsibilidade 
- O que é algo previsto?  
- E previsível, o que significa?  
- Falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção. 

 
- Cabe explicar que na culpa: a conduta é voluntária; involuntário é o resultado.  
 
2.4. Culpa concorrente 
- A indenização se mede pelo grau da culpa ou pela extensão do dano?  

•Nesta, o resultado embora previsível, não chega a ser
previsto pelo agente;

•São os casos usuais de negligência, imperícia e imprudência.

•Para sua caracterização, deve ficar comprovado que não
houve a previsão do resultado por mera desatenção ou
desinteresse do agente.

Culpa 
inconsciente

•O agente é capaz de prever o resultado, porém acredita
sinceramente que o mesmo não ocorrerá.

•Confia o médico que sua ação conduzirá tão somente ao
resultado originalmente pensado, o que, porém, não ocorre
devido a um erro na execução do procedimento.

•Principal elemento é a confiança que o agente possui
quanto à inocorrência do resultado inesperado e ilícito.

Culpa 
consciente 

• Falta de cautela ou cuidado por
conduta comissiva, positiva, por açãoImprudência 

• É a mesma falta de cuidado por
conduta omissivaNegligência

• Decorre da falta de habilidade no
exercício de atividade técnicaImperícia 
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- Existência de conduta culposa da vítima  
- Resultado é uma soma das condutas dos envolvidos 
- Qual a consequência do reconhecimento da culpa concorrente?  
- Exemplo, corriqueiro é o caso do Pingente: 
 
 

  
 
Entendimento do STJ acerca do assunto:  
 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. 
'PINGENTE'. CULPA CONCORRENTE. PRECEDENTES DA CORTE. 
I - É dever da transportadora preservar a integridade física do passageiro e transportá-lo com 
segurança até o seu destino. 
II - A responsabilidade da companhia de transporte ferroviário não é excluída por viajar a vítima 
como "pingente", podendo ser atenuada se demonstrada a culpa concorrente. Precedentes. 
Recurso especial parcialmente provido. 
(REsp 226.348/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2006, DJ 
23/10/2006, p. 294) 

 
 
  


