
Nexo de causalidade na responsabilidade civil: conceito e teorias 
explicativas 

 
 
 
 

Renata Pozzi Kretzmann 
 

Mestre em Direito do Consumidor e Concorrencial pela UFRGS. 
Especialista em Direito dos Contratos e Responsabilidade Civil pela 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos. Pós-graduada pela 
Escola Superior da Magistratura da Associação dos Juízes do Rio 

Grande do Sul - Ajuris. Graduada pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. Membro dos grupos de 

pesquisa Direito Privado e Acesso ao Mercado (UFGRS); Pesquisas 
em Direito do Consumidor (PUCRS) e Virada de Copérnico (UFPR). 

Diretora executiva e advogada na editora myLex. Colaboradora e 
membro do Conselho de Redação do site AtualizaçãoCDC.com. 

Escritora de artigos jurídicos. 
 
O nexo causal ou nexo de causalidade é o grande protagonista da 

responsabilidade civil. É o vínculo lógico entre determinada conduta e o dano 

suportado pelo agente. Sem a análise desse liame não se pode identificar, no 

mundo dos fatos, a causa do dano nem seu causador. Não é, entretanto, apenas 

um fato que contribuiu para a ocorrência do dano, mas a interpretação que se 

faz sobre ele.  

Diz o artigo 13 do nosso Código Penal que o resultado é imputável a quem 

lhe deu causa. Não basta a prática da conduta ilícita, é necessário que ela 
seja a causa do dano. Cuida-se de saber se um determinado resultado é 
imputável ao agente. A correta determinação do nexo de causalidade serve 

para identificar quem causou o dano e tem também o propósito de identificar 
o próprio conteúdo da responsabilidade, porquanto delimita até onde o 
autor pode responder.  

No direito civil brasileiro a investigação dos critérios do nexo causal 
ocorre por meio da identificação da teoria explicativa a ser utilizada. O 

julgador deverá resguardar o princípio da probabilidade, da razoabilidade e da 

equidade e o nexo deve ser analisado caso a caso, com base nas provas 

produzidas. 

A conclusão sobre a causa do dano pode ser diversa conforme a 

valoração que se faça de cada uma das causas fáticas que compõem o conjunto 

de causas que se apresentam como possíveis. Além da identificação e da 



adoção das teorias explicativas também é importante a distinção entre 
causa e condição para fins de verificação do nexo causal e da consequente 
imputação de responsabilidade. 

Condições são eventos antecedentes à causa. São diferentes de causas, 

mas podem influenciar ou até mesmo possibilitar a sua ocorrência.1 Existem 

várias condições, mas só será considerada causa aquela que tenha um caráter 

determinante na realização de um dano.  

 A ideia de causa pressupõe que o efeito dela decorra 
necessariamente, o que não acontece quando há um conjunto de causas. 

Assim, mostrou-se útil a concepção de causação do economista John Stuart Mill, 

constante da obra A system of logic, publicada em 1843, segundo a qual ao invés 

de se considerar como causas cada um dos antecedentes necessários, 

escolheu-se dar importância para o caráter da necessidade da relação entre 
causa e efeito, reduzindo a questão a uma causa só. Segundo esse modelo, 

cada antecedente necessário, isoladamente considerado não constitui uma 

causa, porém, identifica-se como causa somente o conjunto desses 

antecedentes como um todo.2 

Em um acidente de trânsito, por exemplo, em que uma pessoa vai ajudar 

os feridos e se queima, ficando impossibilitado para o trabalho. Nenhum dano 

teria acontecido sem o acidente. O responsável pelo acidente responde por 

todos os danos dele advindos? A resposta depende de qual concepção ou 
teoria da causalidade for adotada. No direito brasileiro, há cinco 
importantes teorias explicativas sobre o nexo de causalidade, que podem 
ser divididas em dois grupos, conforme a diferenciação ou não das causas. 

A teoria da equivalência de condições e a teoria da causalidade 
próxima estão no primeiro grupo e baseiam-se na ideia de que não há 

diferenciação entre os eventos integrantes da sucessão de fatos. Para a primeira 

teoria, todas as condições são consideradas aptas para a imputação da 

responsabilidade.  É também denominada de conditio sine qua non, teoria da 

                                            
1 Como no clássico exemplo da ambulância muitas vezes comentado pelos professores de 
Direito Penal em que uma pessoa vítima de um disparo de arma de fogo é socorrida e outro 
veículo colide com a ambulância acarretando a morte do socorrido.  
2 FIALDINI, Filipe Schmidt Sarmento. Controvérsias ainda pendentes sobre a teoria da 
equivalência dos antecedentes, Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 72, São Paulo: RT, 
p. 123- 153, mai. /jun., 2008. 



equivalência dos antecedentes, causalidade naturalística e teoria da 

equivalência dos antecedentes causais. Desenvolveu-se principalmente no 
Direito Penal pelo criminalista alemão Von Buri com base nas ideias de Stuart 

Mill. Tem aplicação no direito criminal de vários países. É muito ampla porque 

qualquer um dos eventos ocorrentes antes do dano pode ser identificado como 

nexo. Assim, a pessoa responsável pela conditio sine qua non deveria responder 

pelo dano subsequente porque nas condutas comissivas ele não teria acontecido 

caso a pessoa não tivesse agido. E, nas condutas omissivas, o dano não teria 

acontecido se não tivesse havido a omissão. No âmbito da responsabilidade 
civil tem pouca ou nenhuma aceitação justamente em virtude da extensão 
ou elasticidade do nexo causal que produz insegurança e 
imprevisibilidade. A doutrina majoritária não a considera um bom critério pois 

vários acontecimentos são causas, então qualquer causa pode ser a causa do 

dano.  

A segunda teoria que considera a identidade de causas é a teoria da 
causalidade próxima. Foi desenvolvida por Francis Bacon e relaciona-se à 

ideia de que causa é a causa cronologicamente mais próxima. As mais remotas 

não precisam ser investigadas, pois seria uma tarefa infinita analisar a causa das 

causas. No sistema da Commom Law essa teoria ganhou certa importância: não 

é utilizado apenas o critério cronológico, mas causa efetiva que representa o 

nexo causal é aquela mais próxima, considerando-se a que dá unidade ao 

conjunto de causas. É teoria de maior aceitação na Inglaterra, mas que 

influenciou o direito francês e o italiano.  No complexo dos antecedentes do dano 

importaria somente a condição que aparecesse em último lugar na série pois 

seria a causa mais próxima do dano, a causa derradeira. 

É difícil a identificação da causa mais próxima ou última causa e 
mesmo que se possa aponta-la, a última causa não necessariamente será 
o fator determinante para a ocorrência do dano. A teoria, portanto, reduz a 

responsabilidade do agente a mera questão cronológica, aspecto que recebe 

críticas da doutrina.3 

                                            
3 Por exemplo no caso de enfermeira que dá veneno que foi colocado no lugar do remédio. Sua 
ação está cronologicamente mais perto da morte do paciente do que a adulteração do 
medicamento. 



Para as teorias do segundo grupo – teorias da causalidade eficiente, 

causalidade adequada e causalidade necessária – cada causa tem um peso e 

importância, diferenciando-se umas das outras. Ao contrário da teoria da 

equivalência de condições, para a teoria da causalidade eficiente, a premissa 
é de que as causas não são iguais. Há uma causa que é mais eficiente do que 

as demais. Para que se possa apontar a causa mais eficiente há dois 
critérios.  

O quantitativo foi desenvolvido no direito penal e refere ser causa 

eficiente aquela que, em maior medida e com maior força, houver contribuído 

com o resultado.4 O critério qualitativo relaciona-se com a eficácia da causa no 

curso de sucessão de fatos. Essa análise é feita levando-se em consideração os 

próprios fatos. Determinada causa vai efetivamente produzir o resultado e outras 

não. A principal crítica a essa teoria é a ausência de critérios objetivos para a 

determinação da causa eficiente. Como se daria a ordem de importância entre 

as causas? Qual dos critérios é melhor? São questões para as quais a teoria da 

causalidade eficiente não oferece resposta.  

  A teoria da causalidade adequada igualmente não adota a premissa 
de que todas as causas são iguais. Surgiu para atenuar a amplitude da teoria 

da equivalência das condições, pois restringe o conceito de causa, baseando-se 

em um juízo de probabilidade e partindo da observação daquilo que comumente 

acontece na vida.5 Foi elaborada por Von Kries e estabelece que há várias 

condições e cada uma delas contribui para a realização do evento danoso, mas 
somente uma delas vai ser elevada ao conceito de causa por ser 
considerada adequada. A causalidade adequada, assim, é aquela sem a qual 

o evento não teria acontecido, é a que se apresenta como consequência normal. 

A identificação da causa adequada é feita, portanto, levando-se em 

consideração o próprio dano. Busca-se reconhecer o que pode vir a ocorrer a 

                                            
4 Exemplo de Atílio Alterini: fósforos. Condição mais eficaz é a provocação do fogo e não o 
fornecimento de fósforos pelo amigo. 
5 Interessante decisão na qual há explanação sobre as teorias do nexo de causalidade: 
CARTÕES DE CRÉDITO – Responsabilidade Civil Fraude "Clonagem" do cartão do autor com 
saques indevidos em sua conta corrente Responsabilidade objetiva no prestador de serviços 
Inversão do ônus da prova - Exegese dos arts. 2º, 6º, VIII e 20 do CDC Nexo causal comprovado 
Aplicação, também, da "teoria da causalidade adequada" permitida pelo art. 945 do CC Dever 
de indenizar os danos materiais Danos morais indenizáveis inexistentes porquanto houve mero 
aborrecimento Ação indenizatória desacolhida no primeiro grau Apelo provido em parte.  (TJSP, 
Relator(a): Silveira Paulilo; Comarca: Diadema; Órgão julgador: 15ª Câmara Extraordinária de 
Direito Privado; Data do julgamento: 13/04/2015; Data de registro: 14/04/2015) 



partir de determinado fato em um fenômeno de prognose. O intérprete sabe da 

ocorrência do dano, volta ao passado e considera os efeitos abstratos. Examina-

os e conclui quais se identificam com os efeitos concretos. Quando houver essa 

coincidência dos efeitos concretos com os abstratos haverá a identificação da 

causa adequada e surgirá o dever de indenizar. 

É um procedimento de prognose pois se trata de tentativa de adivinhar a 

partir de determinado fato o que pode vir a acontecer como sua consequência. 

É denominada de póstuma ou retrospectiva porque o observador se coloca no 

momento anterior àquele em que o fato ocorreu e tenta prognosticar de acordo 

com as regras da experiência comum.6 

Há acordo geral na doutrina até esse ponto. A divergência começa 
na discussão sobre o que é causa adequada. Para uns, é aquela que favorece 

a produção do dano e para outros é aquela que não é estranha à produção. 

Essas ideias revelam, na verdade, as duas formulações fundamentais da teoria 

da causalidade adequada: a positiva e a negativa.7 

Doutrinadores clássicos destacam a importância da adequação da causa 

e suas formulações. Para Caio Mário Pereira a teoria da causalidade adequada 

é uma questão científica de probabilidade.8 Há que se destacar o antecedente 

em condição de ter produzido o dano.9 Pontes de Miranda destaca que a 

formulação negativa para a causa adequada permite a facilitação da verificação 

do nexo causal pelo juiz, que pode avaliar o que não é causa.10 

O atual Código Civil brasileiro não adotou expressamente nenhuma 
teoria, ao contrário do nosso Código Penal, em que se reconhece a teoria 
da equivalência de condições, como já mencionado. O Código Civil português 

                                            
6 MIRAGEM, Bruno. Direito Civil. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2015. 
7 A concepção positiva é baseada nos ensinamentos de Antunes Varela e determina que um fato 
deve ser considerado causa adequada quando favoreça um resultado, ou seja, sempre que for 
uma consequência normal ou típica. A negativa, em vez de caracterizar a adequação, diz o que 
é causa inadequada. A causalidade fica excluída quando se trate de consequências indiferentes 
ao fato, por isso é conhecida como acepção negativa da causalidade adequada: NORONHA, 
Fernando. O nexo de causalidade na responsabilidade civil. Revista dos Tribunais, v. 816, São 
Paulo: RT, p. 733-752, out. /2003. 
8 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 5 Ed, v. III, Rio de Janeiro: Forense, 
1978. 
9 REsp 1.171.767/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2016, 
DJe 16/08/2016:  incêndio em veículo. Carro com 6 anos de uso e havia sido usado peça não 
original, criou-se a dúvida sobre a causa do incêndio. TJRJ achou que seriam essas. 
10 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. T. 22. Rio de 
Janeiro: Borsoi, 1970. 



é um dos poucos que permite a conclusão da adoção da teoria da causalidade 

adequada. 

A teoria da causalidade necessária, terceira do segundo grupo, 

concretiza-se por meio da teoria do dano direto e imediato; também 
denominada de teoria da interrupção do nexo causal ou teoria da 
causalidade direta ou imediata.11 Surge da interpretação do artigo 1.060 do 

Código Civil de 1916, atual artigo 403 do Código Civil de 200212 que traz a ideia 

de efeito direito e imediato.  

Tem suas raízes no Direito francês, na distinção entre dano direito e 

indireto de Pothier. Há autores que reconhecem raízes também no direito 

romano. No Brasil, foi defendida por Agostinho Alvim em meados do século XX. 

Ele trabalha a ideia de exclusividade da causa ao dano. Diz que a causa do dano 

é condição necessária e suficiente, o que pode parecer excessivo.13 

Reconhece-se o dano como imediato quando se pode identificar uma 
linha reta entre ação, conduta ou ato e consequência ou evento danoso, 
mesmo que haja algum intervalo entre eles. Esse critério limita a extensão da 

responsabilidade já que existe essa necessariedade de relação efetiva da ação 

com o dano, o que impossibilita a responsabilidade ilimitada do autor do primeiro 

dano. É necessária a causa que se não existisse faria desaparecer o dano. 
A cadeia causal de acontecimentos se rompe sem essa causa, por isso também 
é chamada de teoria da interrupção do nexo causal.14  

                                            
11 O Superior Tribunal de Justiça muitas vezes não analisa a matéria por considera-la fática e 
limitada pela Súmula 7. Há muitos casos, entretanto, em que há manifestação acerca do nexo 
de causalidade sem menção direta à teoria aplicada ou há referência às características da teoria 
da causalidade adequada e da causalidade necessária: TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre o 
nexo de causalidade. Revista Jurídica, n. 296, São Paulo: Síntese, p. 7-18, jun., 2002. 
12 Art. 403 do Código Civil:  Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e 
danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, 
sem prejuízo do disposto na lei processual. 
13 MIRAGEM, Bruno. Direito Civil. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2015. 
14 Interessantes decisões do STJ nas quais há discussão sobre o rompimento do nexo de 
causalidade. Reconhecimento de responsabilidade em caso de assalto ocorrido durante 
procedimento de empresa que transportava malote de dinheiro na parte externa de shopping: 
RECURSO ESPECIAL. ASSALTO CONTRA-CARRO FORTE QUE TRANSPORTAVA 
MALOTES DO SUPERMERCADO INSTALADO DENTRO DO SHOPPING CENTER. 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
DE TODOS DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR BYSTANDER. ART. 
17 DO CDC. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, referindo-se ao fornecedor 
de serviços em sentido amplo, estatui a responsabilidade objetiva deste na hipótese de defeito 
na prestação do serviço, atribuindo-lhe o dever reparatório, desde que demonstrado o nexo 
causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo (fato do serviço), do qual somente é 
passível de isenção quando houver culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas 



 As principais críticas à teoria do dano direito e imediato relacionam-
se com sua alta discricionariedade e com a exclusão de determinados 
danos indiretos ou reflexos por não terem vinculação imediata com o fato, mas 

que podem influenciar na responsabilização. 

Nenhuma das teorias funciona plenamente. Situações fáticas as desafiam 

e o problema do nexo causal não encontra solução simples, unitária e válida para 

todos os casos. Não se observa na jurisprudência dos tribunais estaduais e do 

STJ um entendimento claro e uníssono sobre a teoria utilizada, embora possam 

ser identificados elementos de uma ou de outra ou de várias na mesma decisão. 

  

 

 

                                            
excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo. 2. Nesse 
contexto consumerista, o campo de incidência da responsabilidade civil ampliou-se, pois passou 
a atingir não apenas o fornecedor diretamente ligado ao evento danoso, mas toda a cadeia de 
produção envolvida na atividade de risco prestada. 3. Ademais, a responsabilidade civil objetiva, 
por acidente de consumo, não alcança apenas o consumidor, previsto no artigo 2º do CDC, mas 
também, e principalmente, aqueles elencados no art. 17 do mesmo diploma legal. 4. Assim, é 
também responsável o Supermercado, instalado dentro de shopping center, em caso de assalto 
à transportadora de valores que retirava malotes de dinheiro daquele estabelecimento pela lesão 
provocada ao consumidor bystander, ocasionada por disparo de arma de fogo. 5. Recurso 
especial a que se nega provimento. (REsp 1327778/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 23/08/2016- grifado) 
 
Reconhecimento de excludente de responsabilidade por ausência de nexo de causalidade em 
caso de assalto na rua na saída de banco: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 
DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSALTO NA VIA PÚBLICA 
APÓS SAÍDA DE AGÊNCIA BANCÁRIA. SAQUE DE VALOR ELEVADO. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA. AUSENTE. 1. Autora pleiteia reparação por danos materiais e compensação por 
danos morais em decorrência de assalto sofrido, na via pública, após saída de agência bancária. 
2. Ausente a ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma 
clara e precisa sobre a questão posta nos autos. 3. Na hipótese, não houve qualquer 
demonstração de falha na segurança interna da agência bancária que propiciasse a atuação dos 
criminosos fora das suas dependências. Ausência, portanto, de vício na prestação de serviços. 
4. O ilícito ocorreu na via pública, sendo do Estado, e não da instituição financeira, o dever de 
garantir a segurança dos cidadãos e de evitar a atuação dos criminosos. 5. O risco inerente à 
atividade exercida pela instituição financeira não a torna responsável pelo assalto sofrido pela 
autora, fora das suas dependências. 6. A análise da existência do dissídio é inviável, porque não 
foram cumpridos os requisitos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 
7. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 1284962/MG, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 04/02/2013 - grifado) 


