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ENCONTRO 08 
 

5. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL OBJETIVA  
 
5.1. Evolução doutrinária 
- Conhecida também como responsabilidade pelo risco: mas por qual razão?  
- Em que momento nota-se a criação da responsabilidade extracontratual?  
- Concentração de pessoas = aumento no número de acidentes  
 > Acidentes nos trens  
 > Acidentes de trabalho 
 > Dificuldade na prova da culpa dos empregadores/transportadores   
- Necessidade de outra teoria para responsabilização dos culpados! Por quê?  
 > Necessidade de provar a culpa  
 >Em numerosos casos a vítima ficaria sem indenização  
 > Pessoa desamparada = novos problemas sociais! 
- Passagem não tranqüila 
 > 1º: maior facilidade na prova  
 > 2º: culpa presumida 
 > 3º: responsabilidade sem culpa 
- Quais são os requisitos da responsabilidade objetiva?  
 

 
 
5.2 A teoria do risco 
- Quando tem surgimento esta teoria?  
- Risco é perigo, é probabilidade de dano! 
- Aquele que exerce uma atividade perigosa deve assumir os riscos e reparar os danos! 
- Prejuízo: deve ser reparado, independentemente de ter ou não agido com culpa?  
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5.3 Modalidades do risco 
 
5.3.1. Risco-proveito 
- Quem é o responsável em reparar o dano?  
- Mas o que é o proveito?  
 > é aquele oriundo da atividade econômica?  
 > se assim se considerar, fica restrito aos comerciantes e industriais?  
- Em que casos têm aplicação?  
 
5.3.2. Risco profissional 
- Dever de indenizar: decorre do fato prejudicial da atividade ou profissão do lesado!  
- Onde tem aplicabilidade?  
 
5.3.3. Risco excepcional 
- Quando se dá sua aplicação?  
- Em que tipos de situação têm aplicabilidade?  
 
5.3.4. Risco criado 
- Aquele que em razão de sua atividade ou profissão, cria um perigo, está sujeito à reparação do dano que 
causar, salvo prova de haver adotado todas as medidas idôneas a evitá-lo! 
- Qual é sua diferença para a teoria do risco-proveito?  
- O que se leva em consideração é atividade em si mesma, independendo o resultado bom ou mau que dela 
advenha para o agente.  
 
5.3.5 Risco integral  
- Trata-se de modalidade extremada da teoria do risco.   
- Visa justificar o dever de indenizar nos casos de inexistência do nexo causal.  
- Que significa?  
- Em que casos tem aplicação?  
 
5.4. Evolução da responsabilidade objetiva 
- Exceção à responsabilidade subjetiva 
- Admitida aos poucos, apenas nas hipóteses expressamente previstas.  
- Decreto nº 2.681, 7 de dezembro de 1912,  

> responsabilidade das estradas de ferro  
> fundada na teoria do risco  
> foi revogado pelo CC/02 

- Decreto nº 3.724, de 15 de janeiro de 1919 
- Decreto nº 61.784, de 28 de novembro de 1967.  
 > indenização por acidente de trabalho  
 > indenização tarifada  

Culpa Risco

Filia-se ao engenho, à 
máquina, à coisa, pelo 

caráter impessoal!

Ligada ao serviço, à empresa, 
à coisa, ao aparelhamento;

É pessoal!

Vinculada ao homem;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2681_1912.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D61784.htm
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- Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974 
 > DPVAT  
 > Em que tipo de modalidade de risco está inserida?  
- CF/1946: responsabilidade do estado  
- Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 

> concessionário responde objetivamente  
- Lei nº 6.938/81 
 > danos causados ao meio ambiente  
- Lei nº 7.565/1986 

> Código brasileiro de aeronáutica  
>responsabilidade por danos causados pela aeronave a terceiros na superfície.  

- CF/88  
 > responsabilidade do Estado no art. 37, § 6º.  

> risco integral: art. 21, XXIII, ‘d’: danos nucleares.  
- Lei nº 8.078/1990 

>responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços.  
  

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L6194.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del0227compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7565compilado.htm

