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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo analisar a responsabilidade civil no 

transporte aéreo de pessoas e mercadorias, enfatizando a insegurança jurídica 

normativa instaurada no ordenamento jurídico brasileiro. Torna-se passível de 

observação o alto avanço tecnológico mundial e o consequente aumento do uso 

do transporte aéreo na sociedade. O contrato de transporte aéreo é 

caracterizado como acordo entre quem oferece o serviço de deslocamento, seja 

de coisa ou pessoa, para outrem. Sendo assim, a relação que se enxerga entre 

transportador e transportado é a de consumo. Serão analisadas as principais 

normas legais, tanto nacionais quanto internacionais, que disciplinam as 

matérias presentes na relação conflituosa; passando por nossa Constituição 

Federal até a Convenção de Montreal. Ainda, através de análise jurisprudencial, 

será possível identificar os principais posicionamentos e vertentes de nosso 

ordenamento jurídico. Não é razoável que, com o grande aumento do uso da 

malha aérea, os consumidores ainda sejam refém de uma situação conflituosa e 

obscura que, na prática, deveria ser o alicerce da luta pela justiça de seus 

direitos. O debate ao tema, torna-se, pois, uma vital ferramenta. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Insegurança jurídica. Transporte 

aéreo. Relação conflituosa. Direito civil. Direito aeronáutico. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze civil liability in the air transport of people and 

goods, emphasizing the normative legal uncertainty established in the Brazilian 

legal system. The high technological advances in the world and the consequent 

increase in the use of air transportation in society become observable. The air 

transport contract is characterized as an agreement between who offers the 

service of displacement, either thing or person, to another. Thus, the relation 

between carrier and transported is that of consumption. The main legal norms, 

both national and international, that discipline the matters present in the 

conflicting relationship will be analyzed; passing through our Federal Constitution 

to the Montreal Convention. Still, through jurisprudential analysis, it will be 

possible to identify the main positions and aspects of our legal system. It is 

unreasonable that, with the increased use of the air network, consumers are still 

hostage to a conflicting and obscure situation that in practice should be the 

foundation of the struggle for the justice of their rights. The debate on the subject 

thus becomes a vital tool. 

 

Keywords: Civil law. Civil responsibility. Juridical insecurity. Aeronautical 

law. Conflicting relationship. Air transport. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso, feito para obter o título de 

Bacharel em Direito, pela Universidade Federal Fluminense (UFF), tem como 

objetivo analisar a problemática da responsabilidade civil no transporte aéreo de 

pessoas e bagagens, no ordenamento jurídico brasileiro. Com o passar dos 

anos, é notório o aumento do número de brasileiros que utilizam o transporte 

aéreo para locomoção1. Contudo, a relação entre fornecedor de serviço e 

usufruidor do mesmo, no Brasil, é extremamente afetada por situações 

referentes a má qualidade da prestação de serviços, ensejando a invocação da 

responsabilidade civil, como tratativa de manutenção do bom direito. 

O grande paradoxo brasileiro existente é que, ao mesmo passo que há 

uma enorme gama de diplomas legais, que versam sobre a matéria, passeando 

pela nossa Constituição Federal de 1988 até a Convenção de Montreal, 

encontramos, também, divergências nas formas de tratar os problemas mais 

comuns enfrentados pelo cidadão. Serão tratadas mais à frente, por exemplo, as 

disposições conflitantes entre a Convenção de Montreal e o Código de Defesa 

do Consumidor, no tocante a valoração da indenização por danos morais. 

Inicialmente, trataremos do título da responsabilidade civil no Brasil, 

passando pela sua conceituação e analisando seus pressupostos. Ainda, como 

forma de delimitar o tema, estudaremos, especificamente, a responsabilidade 

relacionada ao transporte de pessoas e bagagens. Para tal, necessário se faz o 

uso das mais relevantes doutrinas jurídicas do ramo, como Carlos Roberto 

Gonçalves, Caio Mario da Silva Pereira, Marco Fábio Morsello dentre outros. 

Um dos dispositivos que, de forma cristalina, será utilizado como base 

para esta fase do trabalho, será o disposto no art. 927 do Código Civil, in verbis: 

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causa dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

 
1 No 1º trimestre de 2019, o número de passageiros em voos nacionais atingiu 24 milhões. Houve um 
aumento de 4,3% em relação ao mesmo período de 2018. 
Disponível em: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/12596-n%C3%BAmero-de-
passageiros-em-voos-nacionais-atinge-24-milh%C3%B5es-no-1%C2%BA-trimestre.html. 
Acesso em: 10.10.2019. 
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quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
 
 

No segundo capítulo, apreciaremos a relação existente no transporte 

aéreo. É inegável que, através do estudo doutrinário e da lei seca, a relação que 

vigora é contratual. Posto isso, analisaremos esta relação contratual entre 

fornecedor e consumidor, focando em suas principais características jurídicas. 

No capítulo subsequente e, mais importante da monografia, estudaremos 

os principais diplomas normativos que versam sobre a matéria: a Constituição 

Federal, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Brasileiro 

de Aeronáutica e a Convenção de Montreal. Mais importante pois, através da 

análise dos mesmos, será possível o levantamento das situações conflitantes 

que serão analisadas no quarto capítulo. 

O quarto capítulo será destinado para a análise dos conflitos normativos 

– o real objetivo do trabalho -, que disciplinam a responsabilidade civil do 

transporte aéreo de pessoas e bagagens. Tais tipos de conflitos surgem de uma 

forma mais rápida do que a maioria da população pode pensar2. O presente 

trabalho tem, também, como objetivo, isso: alertar a população brasileira sobre 

seus direitos; razão pela qual, o atual estudo torna-se proveitoso e importante. 

No último capítulo da monografia, será feita uma análise jurisprudencial 

pátria, com o objetivo de entender o caminho que o poder judiciário tem 

consolidado suas decisões, afim de verificar se o posicionamento está se 

voltando para uma situação mais pacífica ou conturbada. 

Por fim, concluiremos a monografia expondo os principais temas ainda em 

aberto no ordenamento jurídico brasileiro. Apontaremos os caminhos que os 

consumidores poderão seguir, visando a proteção do consumidor, instituído em 

lei, conforme a seguir: 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: 
V – Defesa do consumidor. 
 

 
2 Companhias aéreas ainda “perdem” 25 milhões de bagagens todo ano. 
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-48509946. 
Acesso em: 10.10.2019. 
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Ademais, a metodologia aplicada para o trabalho de conclusão de curso 

foi a de revisão legislativa, jurisprudencial e doutrinária. Tais técnicas permitiram 

uma análise minuciosa do tema proposto, garantindo, como resultado, um 

diálogo reflexivo e interessante sobre o cenário presente.  
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1. A RESPONSABILIDADE CIVIL E O TRANSPORTE AÉREO 

 

Este capítulo apresenta um viés dogmático e almeja apresentar, 

primeiramente, do que se trata a responsabilidade civil e como a mesma se 

relacionará com o transporte aéreo, mais especificamente sobre o transporte de 

pessoas e bagagens. 

Incialmente, destaca Bezerra de Moura, em sua obra Transporte Aéreo e 

Responsabilidade Civil, que a palavra responsabilidade conota a ideia de alguém 

que tem a obrigação de responder pelos próprios atos ou pelos atos de outrem. 

É o pressuposto (isto é, circunstância ou fato considerado como antecedente 

necessário de outro) da punibilidade3. 

Tal ensinamento será de vital importância, quando formos tratar, mais a 

frente, ainda neste capítulo, da relação entre a responsabilidade e o transporte 

aéreo. Contudo, primeiramente, faz-se mister analisar de forma mais profunda, 

o que, realmente, é a responsabilidade civil, seu conceito e pressupostos, para, 

enfim, ter a discussão delimitada ao transportador. 

 

1.1 Conceito de responsabilidade civil 

 

Antes de conceituar o que é a responsabilidade civil, devemos entender o 

porquê da existência da mesma. De forma didática, Bezerra de Melo aduz que o 

dano civil provoca um desequilíbrio social, cujo retorno à normalidade passa pela 

necessidade de sua reparação4. 

Sendo assim, a responsabilidade civil surge como um dever do causador 

de dano a outrem, contraído para reparar ao mesmo, coisa que foi danificada. 

Ela parte do posicionamento que o indivíduo que violar um dever jurídico, através 

de ato ilícito ou lícito, tem a obrigação de reparar o dano, tendo como base uma 

espécie de dever jurídico originário de não causar o dano. 

 
3 BEZERRA DE MOURA, Geraldo. Transporte Aéreo e Responsabilidade Civil. 1ª edição. São Paulo: Edições 
Aduaneiras, 1992. P. 228. 
4 BEZERRA DE MELO, Marco Aurélio. Direito Civil. Responsabilidade Civil. 2ª edição. Rio de Janeiro: 
Forense, 2018. P. 2. 
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Interessante mencionar, a título de curiosidade, que a responsabilidade 

civil atual muito se relaciona com a Lei das XII Tábuas, no direito romano.5 

Destaca-se, in verbis, algumas lições da “TÁBUA SÉTIMA”, que tratava dos 

delitos: 

 

TÁBUA SETIMA 
Dos delitos 
1. Se um quadrúpede causa qualquer dano, que o seu proprietário 
indenize o valor desse dano ou abandone o anima ao prejudicado; 
2. Se alguém causa um dano premeditadamente, que o repare; 
(...) 
8. Mas se assim agiu por imprudência, que repare o dano; se não 
tem recursos para isso, que seja punido menos severamente do que 
se tivesse agido intencionalmente. 
9. Aquele que causar dano leve indenizará 25 asses; 

 

Torna-se passível de observação a relação direta entre 

indenização/reparação/responsabilidade desde o direito romano até o direito 

atual. Esta tríade será, mais a frente, examinada de maneira mais incisiva, 

conforme o avançar do trabalho. 

Passada essas breves considerações iniciais, Bezerra de Melo, portanto, 

define a responsabilidade civil como a obrigação patrimonial de reparar o dano 

material ou compensar o dano moral causado ao ofendido pela inobservância 

por parte do ofensor de um dever jurídico legal ou convencional6.  

Para Paulo Nader, a nomenclatura responsabilidade civil possui 

significado técnico específico: refere-se à situação jurídica de quem descumpriu 

determinado dever jurídico, causando dano material ou moral a ser reparado. Na 

definição de M. A. Sourdat: “Entende-se por responsabilidade a obrigação de 

reparar o prejuízo resultante de um fato do qual se é autor direto ou indireto.”. 

Diz-se indireta a autoria quando o agente responde pelos atos que não praticou, 

mas terceiro ou coisas. Para tanto, deve haver um liame jurídico entre o 

responsável e o executor do ato, como pai e filho, tutor e pupilo, patrão e 

empregado7. 

 
5 Lei das Doze Tábuas. Compilação de normas de direito realizadas em Roma. Constitui o documento 
legislativo mais antigo do direito romano. 
6 BEZERRA DE MELO, Marco Aurélio. Obra citada, 2018. P 2-3. 
7 NADER, Paulo. Curso de direito civil, volume 7: responsabilidade civil. 6ª edição. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. P. 7. 
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Por fim, o grande autor Caio Mário da Silva Pereira, conceitua que a 

evolução da responsabilidade civil gravita em torno da necessidade de socorrer 

a vítima, o que tem levado a doutrina e a jurisprudência a marchar adiante dos 

códigos, cujos princípios constritores entravam o desenvolvimento e aplicação 

da boa justiça.8 

Pelo o exposto, note-se que a responsabilidade civil elenca um respeito 

pela vítima, tornando-se imperioso a preocupação com a mesma e sua forma de 

ressarcimento do dano material e/ou moral. 

 

1.2 Pressupostos da responsabilidade civil 

 

Mais importante do que saber a ideia por trás do conceito de 

responsabilidade civil, é saber identificar os pressupostos da mesma. Os ditos 

pressupostos, nada mais são que as razões legais que ensejam a invocação da 

responsabilidade civil. 

O artigo 186 do Código Civil consagra a regra de ouro: quem causa dano 

a outrem é obrigado a repará-lo. Seguindo: 

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito.  

 

Para o mestre Carlos Roberto Gonçalves, a análise do artigo 

supratranscrito evidencia que quatro são os elementos essenciais da 

responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de 

causalidade e do dano experimentado pela vítima.9 

Em relação ao primeiro elemento, a lei instrui que qualquer pessoa, por 

ação ou omissão, que causar dano a outrem, responderá pelo ato praticado. A 

responsabilidade, portanto, deriva de ato próprio, ato de terceiro que esteja sob 

guarda, e ainda de danos causados por coisas e animais que lhe pertençam. 

O binômio culpa/dolo deve ser analisado de forma separada.  

 
8 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, volume III: contratos e responsabilidade 
civil.21ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017. P.524. 
9 GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil, volume 4. 11ª edição. São 
Paulo: Saraiva, 2016. P. 52. 
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O dolo consiste na vontade máxima de violar o direito. É, portanto, a 

violação intencional, deliberada. Já a culpa, caracteriza-se pela falta do empenho 

na diligência, decorrida de “negligência ou imprudência”, conforme artigo 

supracitado. 

Daí faz-se mister, a separação da responsabilidade subjetiva e objetiva, 

categorias da espécie maior responsabilidade. Todavia, como o presente 

trabalho não busca um estudo extenso sobre a responsabilidade, não 

analisaremos essas duas divisões a fundo. Somente destacaremos, a título de 

explicação, que a responsabilidade civil objetiva decorre do dolo, já a subjetiva 

do elemento culpa. 

Passando para o estudo do terceiro tópico, a relação de causalidade é a 

conversa entre o praticado com o resultado verificado. Em outras palavras, é 

preciso que haja nexo causal entre a conduta do agente com o dano sofrido.  

Um exemplo clássico que a doutrina, comumente, se utiliza é a do 

motorista que, dirigindo corretamente com extrema cautela, é surpreendido por 

uma pessoa que quer se suicidar, se atirando para cima do veículo. Perceba-se 

que o acidente fora utilizado com meio da vítima satisfazer sua vontade, sendo 

ela a única responsável. 

Por fim, a ideia do dano está intimamente ligada à de prova. Ora, não há 

dano sem comprovação do mesmo, e, sem comprovação, não há a quem 

responsabilizar. O dano pode ser material ou moral. O dano material é causado 

ao bem jurídico de valor econômico. Configura no artigo 402 do Código Civil o 

critério para o ressarcimento do mesmo: 

 

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas 
e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente 
perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 

 
Compreende-se por “perdas e danos” o dano emergente e o lucro 

cessante. Este é a frustração de expectativa de lucro, aquele o efetivo prejuízo. 

O dano moral é conectado aos direitos de personalidade da vítima, seja a 

honra, liberdade, imagem, dentre outros; conforme positivado no artigo 5º da 

nossa Carta Magna de 1988: 

 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
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no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
V – É assegurado o direito da resposta, proporcional ao agravo, além 
de indenização por dano material, moral ou à imagem. 
X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, e a imagem 
das pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação. 
 
 

Portanto, as verificações dos pressupostos são fundamentais para a 

configuração da responsabilidade civil. 

 

1.3 Responsabilidade civil no transporte aéreo de pessoas 

 

Neste primeiro momento, iremos abordar o disciplinado em nosso 

ordenamento jurídico e doutrina pátria, para formular uma base teórica-crítica, 

objetivando, depois, um debate maior nos conflitos de normas. 

Segundo entendimento do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 

7.565/86), em seu artigo 256, a presunção de responsabilidade não pode 

decorrer de fatos externos ao transportador. In verbis: 

 

Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente: 
I – De morte ou lesão de passageiro, causada por acidente ocorrido 
durante a execução do contrato de transporte aéreo, a bordo de 
aeronave ou no curso das operações de embarque e desembarque; 
II – De atraso do transporte aéreo contratado. 

 
 

Para Marco Fabio Morsello, conclui-se que, no rol das obrigações supra 

referidas, há o primado da obrigação de proteção, trazendo em seu bojo a 

segurança e vigilância do passageiro, ao lado da responsabilidade objetiva do 

transportador, de modo a viabilizar a chegada ao local contratado nas mesmas 

condições da partida.10 

A partir do exposto, conclui-se que o transportador aéreo poderá ser 

responsabilizado se caracterizado atraso no transporte. Tal possibilidade 

somente ocorrerá se constatado atraso superior a quatro horas, conforme artigo 

230 do Código Brasileiro de Aeronáutica: 

 

Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o 
transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo que 

 
10 MORELLO, Marco Fábio. Responsabilidade civil no transporte aéreo. São Paulo: Atlas, 2006. P 155. 
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ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 
restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 
passagem. 
 
 

Outra situação que enseja discussão é a morte de passageiro. Conforme 

Pacheco, o dano decorrente de morte do passageiro pode se constituir das 

seguintes formas: a) homicídio doloso; b) homicídio culposo; c) morte acidental 

sem configurar-se delito.11 

Portanto, configura-se a indenização do transportador por morte de 

passageiro quando o acidente for causado durante a execução do contrato de 

transporte, desde a operação de embarque/desembarque até a bordo; e quando 

não resultar do estado da vítima ou culpa da mesma, de forma exclusiva. 

Destaca-se que a ocorrência deverá, obrigatoriamente, ser durante o 

período da relação contratual. Relação esta que será abordada no próximo 

capítulo. 

 

1.4 Responsabilidade civil no transporte aéreo de bagagens 

 

Morsello ressalta a importância do debate, pois no que concerne ao 

transporte de bagagens, sua importância é crescente, uma vez que, diante da 

operação de transporte aéreo massificada, com padronização de sistemas, a 

perda ou extravio daquelas, máxime, diante da realidade diuturna, de diversas 

conexões em vários voos, até o local de destino, constituem, numericamente, a 

fonte de maior conflito de interesses, em face do transportador.12 

O transporte de bagagens dos passageiros faz parte do objeto tratado no 

contrato do transporte. Portanto, em razão de descumprimento, a 

responsabilidade será iniciada, por danos materiais e/ou morais, a depender do 

ocorrido. 

Ensina Gonçalves que o transporte de bagagem é acessório do contrato 

de transporte de pessoa. O viajante, ao comprar a passagem, adquire o direito 

de transportar consigo a sua bagagem. Ao mesmo tempo, o transportador 

 
11 PACHECO, José da Silva. Comentários ao Código Brasileiro de Aeronáutica. 1ª edição. Rio de Janeiro: 
Forense, 2007. P. 423. 
12 MORELLO, Marco Fábio. Obra citada, 2006. P. 206. 
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assume, tacitamente, a obrigação de efetuar esse transporte. Se houver excesso 

de peso ou de volume, poderá ser cobrado um acréscimo.13 

In verbis, artigo 734 do Código Civil: 

 

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas 
transportadas e suas bagagens, salvo motivo força maior, sendo nula 
qualquer cláusula excludente da responsabilidade. 
 
 

Ademais, o Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu artigo 260, aduz: 

 

Art. 260. A responsabilidade do transportador por dano, consequente 
da destruição, perda ou avaria da bagagem despachada ou 
conservada em mãos do passageiro, ocorrida durante a execução do 
contrato de transporte aéreo, limita-se ao valor correspondente a 150 
OTN, por ocasião do pagamento, em relação a cada passageiro. 

 

Portanto, retratadas as duas hipóteses que ensejam a discussão sobre 

responsabilidade civil do transportador aéreo, que serão debatidas conforme o 

presente trabalho prosseguir. 

Todavia, é interessante destacar a diferença entre bagagem e carga. 

Embora parecidas e, até mesmo, confundidas muitas vezes, não se pode 

misturar as relações processuais contratuais que as cercam. Cada uma possui 

suas características peculiares. Vejamos. 

Em relação ao transporte de cargas, não existe a limitação para a mesma 

ser de caráter pessoal, como nas bagagens. Bens destinados ao uso 

profissional, comércio etc. Assim, sobre esse ponto de vista, na relação 

contratual de transporte de bagagens, observa-se o caráter de dependência, ou 

seja, inerente, ao deslocamento do passageiro. 

Já no contrato de transporte de cargas, é configurada a condição de 

contrato autônomo, partindo do princípio a regra de, somente, entregar coisa 

sem, necessariamente, possuir este caráter personalíssimo. 

Morsello aperfeiçoa os detalhes: (...) emerge que o elemento distintivo 

entre os contratos de transporte de carga e de bagagem não se refere ao objeto 

transportador, mas à circunstância inequívoca da consecução do transporte da 

bagagem, em caráter concomitante com a viagem realizada pelo passageiro.14  

 
13 GONÇALVES. Carlos Roberto. Obra citada, 2016. P. 239. 
14 MORSELLO, Marco Fábio. Obra citada, 2006. P. 210. 
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2. RELAÇÃO CONTRATUAL DO TRANSPORTE AÉREO 

 

Explicado os fundamentos da reponsabilidade civil e sua relação com o 

transporte aéreo, especificamente com transporte aéreo de pessoas e o de 

bagagens, necessário se faz analisar a relação jurídica que protege e gera as 

normas de conduta que conduzirão a regulação. 

Anteriormente, no primeiro capítulo, abordamos, conceitualmente, que 

esta relação é dita relação contratual. Neste segundo capítulo, classificaremos, 

de forma completa, tal. 

Em nosso Código Civil brasileiro, dispõe o artigo 730: 

 

Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a 
transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas. 

 
Conceitua Gonçalves que o contrato de transporte se compõe de três 

elementos: o transportador, o passageiro e a transladação. O passageiro pode 

ser o que adquiriu a passagem ou o que a recebeu dele. No tocante à 

transladação é necessário que haja transferência ou remoção de um lugar para 

outro.15 

Humberto Theodoro Júnior analisa: a intensificação dos deslocamentos 

de pessoas e mercadorias, com a evolução do comércio e com o aprimoramento 

dos meios de transporte, conduziu a uma especialização da atividade, sob o 

ponto de vista econômico e jurídico, exigindo o estabelecimento de normas 

próprias para o contrato de transporte, que, assim, se desligou dos princípios da 

empreitada e da locação de serviços.16 

O contrato de transporte aéreo pode ser classificado como bilateral, 

oneroso, cumulativo, formal, principal ou acessório, típico, consensual, de 

adesão, autorizado, intuitu personae, e de resultado.  

A bilateralidade se forma perante a geração de obrigação para ambas as 

partes. O contratado possui seus deveres, assim como o contratante. 

É oneroso, pois o contratante deve efetuar pagamento pelo serviço 

prestado. 

 
15 GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais, volume 3. 11ª edição. 
São Paulo: Saraiva, 2016. P. 479. 
16 THEODORO JUNIOR, Humberto. Do contrato de pessoas no novo Código Civil. Revista dos tribunais, 
807/12. 
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Será sempre cumulativo, pois do contrato nascem obrigações de certa 

forma equivalentes para as partes. 

Formal pois tem suas condições expressas na lei. 

Principal ou acessório a depender do objeto do contrato. Tratando-se do 

contrato de transporte aéreo de passageiros, deve-se falar em principal, pois não 

depende de nenhum outro condicional para existir. Em transporte aéreo de 

bagagens, fala-se em acessório, pois ele estará condicionado ao contrato 

principal relatado acima. 

É um contrato típico pois é previsto em lei, disciplinados por lei. 

Consensual devido ao fato de poder ser celebrado pela simples 

manifestação e aceitação da proposta, independentemente da efetiva entrega 

de coisa/pessoa. 

Ao fixar cláusulas, o contratante não tem como alterá-las, sendo obrigado 

a acatá-las. Dai por ser considerado como aditivo. 

Autorizado pois tem suas regras especiais impostas pelo Poder Público. 

Por ser pessoal e intransferível, geralmente, torna-se personalíssimo. 

Por fim, é resultado pois a contratada se obriga a alcançar um objetivo 

determinado e certo, entregando o passageiro e/ou a bagagem em destino certo 

e seguro. 

Ademais, citando novamente Fábio Morsello, o contrato de transporte 

aéreo, pode, ainda, ser tratado como doméstico, regido pelo Código Brasileiro 

de Aeronáutica; e internacional, pela Convenção de Montreal.17 

Destrinchado o contrato do transportador aéreo, passando pelas suas 

principais características, é inegável que, tanto transportador quanto 

transportado, assumem obrigações para que o contrato possa ser efetuado. Tais 

deveres passarão, agora, a serem analisados. 

No tocante às obrigações fundamentais do contratante, destacamos: 

pagamento integral do preço; apresentação no aeroporto, conforme pré-

determinado; cumprimento de obrigações administrativas; observação dos 

regulamentos pré-fixados pelo contratado. 

 
17 MORSELLO, Marco Fábio. Obra citada, 2006. P. 210. 
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Impõe-se ao contratado, por sua vez, o dever da entrega do bilhete; 

condicionar o transporte do passageiro; indenizar o passageiro em casos 

previstos em lei. 

Conclui-se, portanto, que a relação contratual no transporte aéreo é mais 

complexa do que o imaginário comum. A classificação contratual nos permite 

tentar potencializar as bases da regulação jurídica, para que possamos 

compreender os direitos e deveres de transportador/transportado, conceituando, 

esse caminho como uma via de mão dupla. 

 

3. DIPLOMAS LEGAIS 

 

Neste capítulo, passaremos a abordar os diplomas legais, tanto nacionais 

quanto internacionais, que regulam o transporte aéreo de pessoas e bagagens, 

juntamente com a incidência da responsabilidade civil. A partir disto, será 

possível elencar as divergências que assolam o tema, delimitando uma base, 

que servirá de ponto de apoio para as discussões que abordaremos no capítulo 

4. 

A Constituição Federal, o Código Civil, o Código de Defesa do 

Consumidor, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção de Montreal, 

serão as legislações pautadas. 

 

3.1 Constituição Federal 

 

Nossa Carta Magna de 1988, dede seu advento, mudou o ordenamento 

jurídico brasileiro. Iremos tratar as normas relativas ao transporte aéreo. 

Primeiramente, preceitua o artigo 21, XII, c, que: 

 

Art. 21. Compete à União: 
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão: 

C – A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. 
 

Primeiramente, antes de estreitar a discussão, devemos voltar ao Direito 

Administrativo para entender a ideia conceituada no artigo supracitado. José dos 

Santos Carvalho Filho conceitua que a concessão de serviço público é o contrato 



23 
 

 

administrativo pelo qual a Administração Pública transfere à pessoa jurídica ou 

a consórcio de empresas a execução de certa atividade de interesse coletivo, 

remunerada através do sistema de tarifas pagas pelos usuários. Nessa relação 

jurídica, a Administração Pública é denominada de concedente e o executor do 

serviço, de concessionário18. 

Portanto, seria um contrato administrativo da execução de serviços 

de/para utilidade pública, delegada à particulares. Tal ideia conversa com uma 

das funções primordiais da Constituição Federal, a função de garantia. Para 

Guilherme Pena de Moraes, a função de garantia denota que a Constituição é 

dirigida a assegurar a estabilidade das relações na sociedade. Demais disso, a 

presente função é correlacionada à rigidez da Constituição, já que as normas 

constitucionais somente podem ser alteradas por um processo qualificado de 

reforma, de sorte que o processo de reforma constitucional, em conformidade 

com o artigo 60, é mais dificultoso do que o processo legislativo ordinário, em 

consonância com os artigos 61 a 69, todos da CRFB19. 

Continuando, o artigo 178 caput, do dispositivo legal dispõe: 

 

Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, 
aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte 
internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o 
princípio da reciprocidade. 

 

A Emenda Constitucional nº 7 de 1995 interveio mudando a o texto 

constitucional, estabelecendo a primeira divergência de parâmetros legais: o 

transporte aéreo nacional lei específica, qual seja o Código Brasileiro de 

Aeronáutica, e no transporte aéreo internacional os acordos firmados pela União, 

qual seja a Convenção de Montreal. 

A aplicação dos referidos diplomas legais estabeleceu uma negligência 

ao Código de Defesa do Consumidor. De forma clara, o dispositivo não pode ser 

condicionado à uma interpretação individual, e sim perante um conjunto de 

normas, para se evitar situações conflitantes. 

Ademais, tanto Código Brasileiro de Aeronáutica quanto a Convenção de 

Montreal, possuem dispositivos limitantes a responsabilidade civil em relação 

 
18 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30ª edição. São Paulo: Atlas, 
2016. P. 394. 
19 MORAES, Guilherme Pena de. Curso de Direito Constitucional. 7ª edição. São Paulo: Atlas, 2015. P.69. 
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aos danos, indo de encontro com o princípio da proteção ao consumidor, 

estabelecido no artigo 5º, XXXII da Constituição Federal. 

 

Art. 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade do direito à vida, 
à liberdade à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes 

XXXII – O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa ao consumidor. 
 

Tal princípio se aplica ao ideal constituído por Luís Roberto Barroso: de 

parte isso, no contexto pós-positivista contemporâneo, o Direito já não cabe 

integralmente no relato da norma, sendo admissíveis construções que 

expandem o seu sentido e alcance, com fundamento nos valores compartilhados 

pela sociedade e respeitados os limites da legitimidade democrática da atuação 

judicial20. Ainda, (...) os princípios – notadamente os princípios constitucionais – 

são a porta peça qual os valores passam do plano ético para o mundo jurídico. 

Em sua trajetória ascendente, os princípios deixaram de ser fonte secundária e 

subsidiária do Direito para serem alçados ao centro do sistema jurídico.21 

Sendo assim, a primeira conversa conflitante encontra-se dessa forma: 

em uma rápida análise do texto constitucional específico. A adoção específica 

das normas de postura do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de 

Montreal, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, desrespeitando 

o princípio supramencionado, aumentando o grau de periculosidade do assunto. 

 

3.2 Código Civil 

 

A regulamentação do contrato de transporte vem no Código a partir do 

artigo 730: 

 

Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante 
retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas.  

 

 
20 BARROSO. Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e 
a construção do novo modelo. 4ª edição. São Paulo: Saraiva, 2014. P, 71/72. 
21  BARROSO. Luís Roberto. Obra citada, 2014. P. 226. 



25 
 

 

Ainda, a questão específica da responsabilidade civil objetiva é prevista 

no artigo 927, parágrafo único, havendo riscos em seu desenvolvimento: 

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado 
a repará-lo. 

 
 

A responsabilidade civil objetiva do transportador foi fixada no artigo 734 

do Código Civil e, fazendo uma leitura em conjunto com o artigo 738, 

observamos que, firmemente, os danos causados ao passageiro, por estrita 

culpa do transportador, excluindo a hipótese de casos de força maior, deverão 

ser objeto de indenizações. 

Ademais, revisitamos o estudo de deveres e direitos do 

transportador/transportado, voltando à tona os deveres do contratante, muitas 

vezes esquecidos nessa relação. 

Como já falado no capítulo anterior, a discussão acerca dos limites para 

indenização, consagrados no Código Civil, esbarram, por exemplo no disposto 

na Convenção de Montreal, como será abordado mais profundamente adiante. 

In verbis: 

 

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas 
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo 
nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade. 
Art. 738. A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas 
estabelecidas pelo transportador, constantes no bilhete ou afixadas à 
vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem 
incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo, ou 
dificultem ou impeçam a execução normal de serviço. 
Parágrafo único. Se o prejuízo sofrido pela pessoa transportada for 
atribuível à transgressão de normas e instruções regulamentares, o juiz 
reduzirá equitativamente a indenização, na medida em que a vítima 
houver concorrido para a ocorrência do dano. 

 
 

Outro conflito surgido seria da concorrência da atitude da vítima, contrário 

ao Código de Defesa do Consumidor, quando, no Código Civil, nos casos em 

que o comportamento desta atuar diretamente sobre o acidente, não poderá o 

transportador ser responsabilizado em 100% do dano sofrido por ela. 

Exemplificando, a indenização deverá ser reduzida pela metade, nos 

casos em que se aplicam o explicado acima. Passageiros que viajam 

pendurados em portas abertas em transportes férreos possuem 

responsabilidade em caso de acidente. Obviamente, isso não seria possível no 
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transporte aéreo, porém, o que quer se destacar aqui, é a matriz comportamental 

que enseja a repartição de responsabilidade. Observa-se, assim, que o próprio 

ordenamento jurídico brasileiro, não tratando de direito internacional, apresenta 

suas divergências internas. 

 

3.3 Código de Defesa do Consumidor 

 

Como já explanado anteriormente, o Código de Defesa do Consumidor 

tem uma raiz constitucional em sua formação. Todos, ou a maior parte, os 

princípios fundamentais que são utilizados na relação de defesa ao consumidor, 

estão intimamente ligados à nossa Carta Magna. A sua validade está 

condicionada à Constituição. 

Dentre o rol de artigos do referido Código, destacam-se os artigos 6º e 7º. 

Este traz a regra do diálogo das fontes, fundamental para a obtenção de uma 

posição mais favorável ao indivíduo, enquanto aquele dispõe sobre os direitos 

básicos do consumidor. In verbis:  

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
I - A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados 
por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados 
perigosos ou nocivos; 
II - A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos 
e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas 
contratações; 
III - A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre 
os riscos que apresentem; 
IV - A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 
comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e 
cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e 
serviços; 
V - A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; 
VI - A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos; 
VII - O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à 
prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e 
técnica aos necessitados; 
 VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 
do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 
segundo as regras ordinárias de experiências; 
IX - (Vetado); 
X - A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 
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Ainda: 

 

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros 
decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil 
seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos 
expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como 
dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e 

equidade. 
 

A necessidade de coordenação dos parâmetros legais, no ordenamento 

jurídico, se forma na observação desses princípios em face da limitação da 

responsabilidade do transportador aéreo, em situações que geram danos, 

provenientes de legislação específica – Convenção de Montreal e Código 

Brasileiro de Aeronáutica. 

Exemplo disso é o disposto no artigo 6º, VI, acima exposto, protegendo o 

consumidor através da reparação total dos danos morais e materiais. 

Daniel Amorim e Flávio Tartuce explicam que o Código Brasileiro de 

Defesa do Consumidor consagra com regra a responsabilidade objetiva e 

solidária dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços, frente aos 

consumidores. Tal opção visa facilitar a tutela dos direitos do consumidor, em 

prol da reparação integral dos danos, constituindo um aspecto material do 

acesso à justiça. Desse modo, não tem o consumidor o ônus de comprovar a 

culpa dos réus nas hipóteses de vícios ou defeitos dos produtos ou serviços.22 

De acordo com o entendimento firmado, tanto no Código de Defesa do 

Consumidor quanto no Código Civil, a reponsabilidade civil será objetiva, 

pautada no risco que o transportador assume contratualmente. O agente infrator 

deve assumir o risco corrido, porquanto o consumidor deverá exigir a reparação 

de danos. 

Aduz Rizzatto Nunes que, de todo modo, havendo dano material 

representado por perdas emergentes ou relativas a lucros cessantes, ou dano 

moral, sua reparação tem de ser integral.23 

 
22 TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim de Assumpção. Manual de Direito do Consumidor: direito 
material e processual. 7ª edição. São Paulo: GEN, 2018. P. 158. 
23 NUNES, Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor. 13ª edição. São Paulo: Saraiva, 2019. P. 192. 
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Princípios como o da vulnerabilidade do consumidor, proibição de 

cláusulas abusivas e o da reparação integral do dano, ficam marginalizados com 

a simples imposição normativa por diplomas legais específicos. 

 

3.4 Convenção de Montreal 

 

A Convenção de Montreal se enquadra na categoria de tratado 

internacional, sendo aplicável a todo transporte, seja de pessoas, carga ou 

bagagens. Disciplina os voos considerados internacionais. 

Cumpre esclarecer que, segundo Paulo Henrique Gonçalves Portela, os 

tratados são acordos escritos, firmados por Estados e organizações 

internacionais dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Direito Internacional 

Público, com o objetivo de produzir efeitos jurídicos no tocante a temas de 

interesse comum.24 

Em seu capítulo 3, a Convenção trata da responsabilidade do 

transportador e medida de indenização. Vejamos que o diploma legal analisado 

não esconde a responsabilidade civil do transportador em caso de morte, por 

exemplo, todavia, a grande questão está ligada aos limites da indenização. 

Assim: 

 

Artigo 21 – Indenização em Caso de Morte ou Lesões dos Passageiros 
1. O transportador não poderá excluir nem limitar sua 
responsabilidade, com relação aos danos previstos no número 1 do 
Artigo 17, que não exceda de 100.000 Direitos Especiais de Saque por 
passageiro. 
2. O transportador não será responsável pelos danos previstos no 
número 1 do Artigo17, na medida em que exceda de 100.000 Direitos 
Especiais de Saque por passageiro, se prova que: 
a) o dano não se deveu a negligência ou a outra ação ou omissão do 
transportador ou de seus prepostos; ou 
b) o dano se deveu unicamente a negligência ou a outra ação ou 
omissão indevida de um terceiro. 

 

Ainda: 

 

Artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da 
Bagagem e da Carga 

 
24 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado: incluindo noções de 
direitos humanos e de direito comunitário. 10ª edição. Salvador: JusPodivm, 2018. P. 83. 
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1. Em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, 
como se específica no Artigo 19, a responsabilidade do transportador 
se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro. 
2.  No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em 
caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos 
Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja 
feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma 
declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e 
tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o 
transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o 
valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor 
real da entrega no lugar de destino. 
3. No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em 
caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 
17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o 
expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma 
declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e 
tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o 
transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá 
o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor 
real da entrega no lugar de destino. 
4. Em caso de destruição, perda, avaria ou atraso de uma parte da 
carga ou de qualquer objeto que ela contenha, para determinar a 
quantia que constitui o limite de responsabilidade do transportador, 
somente se levará em conta o peso total do volume ou volumes 
afetados. Não obstante, quando a destruição,  perda, avaria ou atraso 
de uma parte da carga ou de um objeto que ela contenha afete o valor 
de outros volumes compreendidos no mesmo conhecimento aéreo, ou 
no mesmo recibo ou, se não houver sido expedido nenhum desses 
documentos, nos registros conservados por outros meios, 
mencionados no número 2 do Artigo 4, para determinar o limite de 
responsabilidade também se levará em conta o peso total de tais 
volumes. 
5. As disposições dos números 1 e 2 deste Artigo não se aplicarão se 
for provado que o dano é resultado de uma ação ou omissão do 
transportador ou de seus prepostos, com intenção de causar dano, ou 
de forma temerária e sabendo que provavelmente causaria danos, 
sempre que, no caso de uma ação ou omissão de um preposto, se 
prove também que este atuava no exercício de suas funções. 
6. Os limites prescritos no Artigo 21 e neste Artigo não constituem 
obstáculo para que o tribunal conceda, de acordo com sua lei nacional, 
uma quantia que corresponda a todo ou parte dos custos e outros 
gastos que o processo haja acarretado ao autor, inclusive juros. A 
disposição anterior não vigorará, quando o valor da indenização 
acordada, excluídos os custos e outros gastos do processo, não 
exceder a quantia que o transportador haja oferecido por escrito ao 
autor, dentro de um período de seis meses contados a partir do fato 
que causou o dano, ou antes de iniciar a ação, se a segunda data é 
posterior. 

 
 

A aplicação estrita da Convenção é divergente com os entendimentos 

fundamentais de nosso ordenamento jurídico: os constitucionais. Torna-se 

passível de observação o conflito, que deveria ser inexistente, entre norma 

constitucional e infra inconstitucional. 
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Outro ponto importante, que será tratado com afinco mais adiante, está 

no tocante ao prazo para ajuizar ações indenizatórias. Enquanto a Convenção 

de Montreal defende ser de dois anos o limite, de acordo com artigo 35: 

Artigo 35 – Prazo Para as Ações 

1. O direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada 
dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao 
destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do 
da interrupção do transporte. 2. A forma de computar esse prazo será 
determinada pela lei nacional do tribunal que conhecer da questão. 

O Código de Defesa do Consumidor compreende por um prazo 

prescricional de cinco anos, contados a partir da data de conhecimento do dano. 

A jurisprudência vem caminhando pacificamente no sentindo do prazo 

quinquenal. 

3.5 Código Brasileiro de Aeronáutica 

Em 19 de dezembro de 1986, foi instaurado no Brasil o Código Brasileiro 

de Aeronáutica, pela Lei nº 7.565. 

No título VII, capítulo I, seção I, o Código trata sobre a questão da 

responsabilidade civil contratual do transportador. Cabe ressaltar que, tanto no 

cenário de dano referente à bagagem e ao passageiro, o diploma legal não exclui 

sua parcela culposa, mas restringe, impõe limite, ao valor para restituição 

danosa. 

Nessa seara, aduz Sério Cavalieri Filho que, da análise do artigo 256 do 

referido diploma legal emerge presunção de responsabilidade do transportador, 

nas hipóteses de dano-evento morte ou lesão a passageiro, com fulcro em 

acidente ocorrido durante a execução do contrato, na medida em que, nos 

termos do §1º, a, somente a culpa exclusiva da vítima e seu estado de saúde 

caracterizador do dano poderiam elidir o dever de indenizar.25 

 Vejamos: 

 

Art. 257. A responsabilidade do transportador, em relação a cada 
passageiro e tripulante, limita-se, no caso de morte ou lesão, ao valor 
correspondente, na data do pagamento, a 3.500 (três mil e quinhentas) 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, e, no caso de atraso do 

 
25 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 13ª edição. São Paulo: Atlas, 2018. 
P.255 
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transporte, a 150 (cento e cinquenta) Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. 

 

E: 

 

Art. 260. A responsabilidade do transportador por dano, consequente 
da destruição, perda ou avaria da bagagem despachada ou 
conservada em mãos do passageiro, ocorrida durante a execução do 
contrato de transporte aéreo, limita-se ao valor correspondente a 150 
(cento e cinquenta) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, por 
ocasião do pagamento, em relação a cada passageiro. 

 

 

Tal limite conversa com os pressupostos da Convenção de Montreal, 

protegendo, de certa, forma, o transportador em casos de eventos danosos. 

Todavia, como mencionado, a pressuposição desses valores vai de encontro ao 

consagrado em nosso texto constitucional e em normas de relevante importância 

no ordenamento jurídico pátrio, como o Código Civil e o Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

4. INSEGURANÇA JURÍDICA 

 

No presente capítulo, trataremos, enfim, da discussão que baseia este 

trabalho de conclusão de curso. Após identificarmos e analisarmos os diplomas 

legais que regem a responsabilidade civil do transportador aéreo de pessoas e 

bagagens, em nosso ordenamento jurídico, faz-se mister compreender que não 

vivemos em um meio conciso. 

Percebemos que as divergências surgem, principalmente, no tocante à 

responsabilidade civil e a limitação de indenização em eventos danosos. 

Enquanto a Convenção de Montreal e o Código Brasileiro de Aeronáutica 

restringem a valorização indenizatória, o Código de Defesa do Consumidor, a 

Constituição Federal e o Código Civil divergem com posições mais atreladas ao 

protecionismo do consumidor. 

O regime da Convenção de Montreal, por exemplo, nos artigos 21 e 22, 

já citados, limitam a culpa do transportador, enquanto o artigo 6º, VI, prevê a 

ampla reparação do dano causado ao consumidor. 
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A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXII, garante a proteção 

máxima ao consumidor, levando a crer que a via correta seria o amplo poder 

indenizatório. 

A indenização por acidente aéreo/atraso de voo deve ser ressarcida 

integralmente, não merecendo prosperar as hipóteses levantadas tanto pela 

Convenção quanto pelo Código de Aeronáutica. 

A convivência normativa deve ser harmoniosa e não conflitante. Deve-se 

seguir, portanto, o norte da teoria do diálogo das fontes. A teoria surge para 

fomentar a ideia que o Direito deve ser interpretado como um todo de forma 

sistemática e coordenada. Pela teoria, as normas não se excluiriam, mas se 

complementariam. Nas palavras de Flávio Tartuce, a teoria do diálogo das fontes 

surge para substituir e superar os critérios clássicos de solução das antinomias 

jurídicas (hierárquico, especialidade e cronológico). Realmente, esse será o seu 

papel no futuro.26 

E mais, a primeira justificativa da aplicação da teoria do diálogo das fontes 

estaria na funcionalidade, pois atualmente o operador do Direito se depara com 

uma enorme quantidade de leis que leva o intérprete a um verdadeiro 

desnorteio.27 

O diálogo torna-se imperioso, tendo em vista a necessidade de interpretar 

as normas de uma maneira mais abrangente e completa. E, assim, proferir 

decisão mais vantajosa para o consumidor, em consonância com os princípios 

constitucionais que regem nosso meio jurídico. 

Voltando a análise da reparação dos danos, vejamos o Enunciado 550 do 

Conselho Nacional de Justiça na VI Jornada de Direito Civil, quando abordada a 

questão no sentido de que a quantificação da reparação por danos 

extrapatrimoniais não deve estar sujeita a tabelamento ou a valores fixos.28 

Tal entendimento diverge das limitações da Convenção de Montreal, por 

exemplo. 

A ideia deve ser: quem exerce uma atividade, com risco danoso evidente, 

deve assumir os mesmo a ela, sendo os inerentes ou até mesmo decorrentes. 

 
26 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2012. P.66. 
27 TARTUCE, Flávio. Obra citada, 2012, P. 60. 
28 JORNADA DE DIREITO CIVIL, VI, 2013. Centro de Estudos Judiciários – CEJ – do Conselho da Justiça 
Federal – CJF. Brasília, 2013. 
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Outro ponto conflitante é concernente ao prazo para ajuizar uma ação de 

danos. Enquanto a Convenção de Montreal preza por um prazo de dois anos, a 

partir da data de chegada do destino, o Código de Defesa do Consumidor fixa, 

nos termos da lei, um prazo prescricional de cinco anos, iniciando a contagem a 

partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 

O prazo prescricional de dois anos não deve prosperar, pois afeta, 

novamente, o rito de proteção ao consumidor. A relação conflituosa se estende 

ao bojo jurisprudencial.  

Enquanto o Supremo Tribunal Federal possui precedentes para utilização 

de prazo prescricional de dois anos, o Superior Tribunal de Justiça tem o 

entendimento pacífico no sentindo da aplicação do prazo de cinco anos para 

ajuizar a reparação de danos resultantes da má prestação de serviço, em 

conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. 

É inviável o prazo estabelecer dois anos para um dano ocasionado, por 

exclusiva culpa do transportador, prejudicando o contratante, que fica de mãos 

atadas perante essa situação. 

Percebe-se, portanto, que, embora muitos dispositivos legais regulam a 

incidência da responsabilidade civil do transportador aéreo, ainda falta uma base 

melhor fixada, afim de se evitar a problemática do conflito entre esses diplomas 

legais. 

O desrespeito à Constituição Federal e ao princípio consumerista é 

notório. 

É necessário que haja um enfoque maior, na relação de prestação de 

serviços aéreos, no direito do consumidor, respeitando o direito dos contratantes 

às medidas básicas que evitam o transtorno vivido pela sociedade. O direito 

básico à informação, por exemplo, já debatido anteriormente, consecutivamente 

não é invocado. 

Ademais, como competência da União, a regulação do transporte aéreo 

de pessoas e bagagens deveria passar por novos meios funcionais, afim de 

garantir maior efetividade, celeridade e organização ao mesmo. Empresas 

aéreas, o Governo e, até mesmo, a sociedade civil, passam pelos pilares dessa 

mudança, em um esquema que possa ser compreendido como vigilância de 

efetividade das partes em ação, com enfoque na melhora significativa do meio 
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de transporte que mais cresce no Brasil e no mundo, tanto para lazer como para 

locomoção profissional. 

 

5. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL 

 

Após a exposição do conflito normativo, existente com a confusão dos 

diplomas legais, passaremos a abordar o entendimento jurisprudencial no nosso 

ordenamento jurídico. 

Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunais de 

Justiça dos estados brasileiros, possuem diferenças em suas diretrizes 

regimentais, aquecendo o conflito e aumento a insegurança jurídica que rodeia 

o consumidor. 

Como já visto, as divergências serão analisadas a partir dos conflitos 

existentes nos diplomas legais, sobre os danos causados pelo transportador 

aéreo de passageiros e bagagens, além do prazo prescricional, dois ou cinco 

anos, ara ajuizamento de ação indenizatória sobre danos em bagagens. 

O Superior Tribunal de Justiça entende que o Código de Defesa do 

Consumidor deve ser aplicado, mesmo em casos de voos internacionais, devido 

a extravio de bagagem. 

Vejamos: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. Extravio 
de carga. Para a apuração da responsabilidade civil do 
transportador aéreo internacional pelo extravio de carga, 
aplica-se o disposto no Código de Defesa do Consumidor. 
Recurso conhecido e provido. 
 
(STJ - REsp: 220898 SP 1999/0057488-5, Relator: Ministro 
RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 
23/11/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 
DJ 12.02.2001 p. 121). 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. 
Mercadoria. Culpa grave. Reconhecida a culpa grave da 
transportadora aérea pelo extravio de mercadoria oriunda 
do exterior, não há limitação na responsabilidade da 
companhia de transporte. Recurso conhecido, pela 
divergência, mas improvido. 
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(STJ - REsp: 244995 SP 2000/0003113-5, Relator: Ministro 
RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 
23/11/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 
DJ 15.04.2002 p. 222) 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO 
INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE CARGA. CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. Para a apuração da 
responsabilidade civil do transportador aéreo internacional 
pelo extravio da carga, aplica-se o disposto no Código de 
Defesa do Consumidor, se o evento se deu em sua 
vigência, afastando-se a chamada indenização tarifada. 
Recurso conhecido e provido. 
 
(STJ - REsp: 258185 SP 2000/0043855-3, Relator: Ministro 
CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 
08/05/2001, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 
DJ 15.10.2001 p. 267) 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
AGRAVO REGIMENTAL. TRANSPORTE AÉREO DE 
MERCADORIAS. EXTRAVIO OU PERDA. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. É firme a jurisprudência 
desta Corte no sentido de que a responsabilidade civil do 
transportador aéreo pelo extravio de bagagem ou de carga 
rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, se o 
evento se deu em sua vigência, afastando-se a 
indenização tarifada prevista na Convenção de Varsóvia. 
Agravo improvido. 
 
(STJ - AgRg no Ag: 827374 MG 2006/0217561-0, Relator: 
Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 04/09/2008, 
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 
23/09/2008) 
 
 
 
 

Contudo, o mesmo Superior Tribunal de Justiça, em 23 de novembro de 

2000, já julgou REsp contrário ao entendimento majoritário da situação. 

Vejamos: 
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CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. PERDA 
DE BAGAGEM DE PASSAGEIRO. LIMITAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE. A responsabilidade do 
transportador aéreo, por perda ou extravio de bagagem de 
passageiro, é limitada nos termos da legislação específica 
(Código Brasileiro de Aeronáutica), que abrange a 
execução integral do contrato de transporte e não apenas 
as hipóteses de acidente aéreo. Precedentes. Recurso 
especial conhecido e provido. 
 
(STJ - REsp: 116015 SP 1996/0077870-1, Relator: Ministro 
CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 
23/11/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 
DJ 12.03.2001 p. 144) 

 

Em matéria de responsabilidade objetiva, vemos preferência pelas 

normas internacionais, vejamos: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. 
CULPA GRAVE DO TRANSPORTADOR. PROVA. - A 
culpa grave do transportador não se presume; deve ser 
comprovada por quem a alega. Recurso especial não 
conhecido. 
 
(STJ - REsp: 232241 SP 1999/0086627-4, Relator: Ministro 
BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 05/12/2000, 
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 
19/03/2001 p. 114 LEXSTJ vol. 143 p. 164). 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. 
ATRASO NO VÔO. CODECOM. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. AGÊNCIA 
DE TURISMO. CULPA NÃO COMPROVADA. 
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 
INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1. O 
Tribunal de origem considerou não restar comprovado nos 
autos nenhuma responsabilidade da empresa prestadora 
de serviço/pacote de viagem ("Brasil Caribe Tour") no 
atraso da decolagem do vôo da VASP, Belo Horizonte-São 
Paulo, que acarretou a perda da conexão, vôo da 
"Aerocancun", São Paulo-Havana. Como salientou o v. 
acórdão, "ao que emerge dos autos, a segunda apelante 
foi apenas prestadora do serviço/pacote de viagem, não 
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podendo ser responsabilizada pelo controle operacional 
das aeronaves da VASP, e, por óbvio, pela parte técnica, 
ou seja, pelo defeito ou quebra da aeronave que conduziria 
os apelados para São Paulo, fato que teria motivado o 
atraso na decolagem". 2. O valor indenizatório do dano 
moral foi fixado pelo Tribunal com base na verificação das 
circunstâncias do caso e atendendo os princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser 
mantido o quantum reparatório, eis que fixado em 
parâmetro razoável, assegurando ao lesado justo 
ressarcimento, em incorrer em enriquecimento sem causa. 
3. A teor da jurisprudência desta Corte, tratando-se, in 
casu, de responsabilidade contratual, os juros moratórios 
incidem a partir da citação. Precedentes. 4. Esta Corte 
consolidou entendimento consoante o qual, nas 
indenizações por dano moral, o termo a quo para a 
incidência da correção monetária é a data em que foi 
arbitrado o valor. Precedentes. 5. A pretensão de revisão 
da verba honorária, fixada nas instâncias ordinárias, exige, 
necessariamente, reexame de circunstâncias fáticas 
trazidas aos autos, o que é vedado pelo enunciado sumular 
nº 07/STJ. 6. Recurso não conhecido 
 
(STJ - REsp: 797836 MG 2005/0190822-4, Relator: 
Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 
02/05/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 
DJ 29.05.2006 p. 263). 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Recurso Especial. Ação indenizatória. Transporte Aéreo. 
Atraso em vôo c/c adiamento de viagem. Responsabilidade 
Civil. Hipóteses de exclusão. Caso Fortuito ou Força Maior. 
Pássaros. Sucção pela turbina de avião. - A 
responsabilização do transportador aéreo pelos danos 
causados a passageiros por atraso em vôo e adiamento da 
viagem programada, ainda que considerada objetiva, não 
é infensa às excludentes de responsabilidade civil. - As 
avarias provocadas em turbinas de aviões, pelo 
tragamento de urubus, constituem-se em fato corriqueiro 
no Brasil, ao qual não se pode atribuir a nota de 
imprevisibilidade marcante do caso fortuito. - É dever de 
toda companhia aérea não só transportar o passageiro 
como levá-lo incólume ao destino. Se a aeronave é 
avariada pela sucção de grandes pássaros, impõe a 
cautela seja o maquinário revisto e os passageiros 
remanejados para vôos alternos em outras companhias. O 
atraso por si só decorrente desta operação impõe a 
responsabilização da empresa aérea, nos termos da 
atividade de risco que oferece. 
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(STJ - REsp: 401397 SP 2001/0196968-6, Relator: Ministra 
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/06/2002, T3 - 
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 09.09.2002 p. 
226 LEXSTJ vol. 160 p. 108 RSTJ vol. 161 p. 310). 
 

 

No tocante aos atrasos de voos, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 

um viés menos protecionista ao consumidor. Vejamos: 

 

DIREITO INTERNACIONAL E CONSUMIDOR. SEGUNDO 
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE 
EMPRESA AÉREA INTERNACIONAL. TEMA 210 DA 
REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À 
ORIGEM. IDENTIDADE MATERIAL COM O PARADIGMA. 
1. “. Nos termos do art. 178 da Constituição da República, 
as normas e os tratados internacionais limitadores da 
responsabilidade das transportadoras aéreas de 
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e 
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa 
do Consumidor” (RE 636.331-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes 
– Tema 210) 2. Os argumentos aduzidos pela parte 
agravante não foram suficientes para caracterizar o 
alegado erro de enquadramento por parte da decisão 
agravada. Reexaminando o caso dos autos, constata-se a 
adequação da sistemática da repercussão geral aplicada 
(arts. 543-B do CPC e 328 do RI/STF). 2. Inaplicável o art. 
85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de 
honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega 
provimento. 
 
(STF - AgR-segundo ARE: 700013 PR - PARANÁ, Relator: 
Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 
01/12/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-289 
15-12-2017). 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO 
INTERNACIONAL DE CARGAS. AÇÃO REGRESSIVA 
PROPOSTA POR SEGURADORA. LIMITAÇÃO DO 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONVENÇÕES DE 
VARSÓVIA E DE MONTREAL. APLICAÇÃO DO ART. 178 
DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE DÁ 
PROVIMENTO. I – Agravo regimental provido para que o 
recurso extraordinário seja adequadamente aparelhado e 
examinado, se ultrapassadas todas as barreiras de 
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conhecimento. II – Agravo regimental a que se dá 
provimento. 
(STF - AgR RE: 1154120 SP - SÃO PAULO 0003379-
67.2010.8.26.0011, Relator: Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 09/04/2019, 
Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-139 27-06-
2019) 
 

Todavia, vemos, também, divergência, aplicando normas relativas ao 

Código de Defesa do Consumidor: 

 

Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que 
inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de 
acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim 
ementado (eDOC 8, p. 44): EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
MULTA ADMINISTRATIVA. ANAC. EXTRAVIO DE 
BAGAGEM. MULTA ESTABELECIDA NA RESOLUÇÃO 
ANAC 25/2008. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
CONTRATAÇÃO COM A TAP. EMBORA UM DOS 
TRECHOS OPERADO POR EMPRESA DIVERSA. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA APLICADA 
NO VALOR DE R$ 7.000,00. AUSÊNCIA DE 
ONEROSIDADE. 1 – Sem razão a apelante, no que se 
refere à alegação relativa ao princípio da legalidade. Com 
efeito, a Lei nº 7.565/86 determina o regime jurídico 
aplicável ao caso aqui tratado, em seu artigo 302 e incisos, 
cominando-as com a pena de multa. No caso, o recorrente 
infringiu a regra prevista no art. 302, III, alínea “alínea “u”, 
do CBA, conforme bem fundamentado na sentença 
recorrida. Inexiste ilegalidade na multa prevista na 
Resolução ANAC 25/2008, conforme se posiciona o TRF 
da 2ª. Região: ADMINISTRATIVO. ANAC. MULTA POR 
ATRASO DE VOO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. PROBLEMAS 
TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. OBSERVÂNCIA DOS 
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE. 1. O Código Brasileiro de Aeronáutica 
previa a imposição de multa com base em multiplicador de 
valor de referência (até mil vezes esse valor - art. 299). A 
ANAC, no uso de suas atribuições legais e do poder 
regulamentar que lhe foram conferidos pela Lei n.º 
11.182/2005, apenas substituiu tal parâmetro por valor fixo 
em moeda corrente, nos termos da Resolução n.º 25/2008 
e respectivos anexos. 2. A multa aplicada tem como 
fundamento o art. 302, III, u, da Lei nº 7.565/86, 
regulamentado pela Portaria nº 676/GC-05/2000, que 
especifica as chamadas “condições gerais de transporte” e 
as obrigações das companhias aéreas diante de atrasos e 
cancelamentos de vôo. Nesse contexto, conforme se 
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constata do próprio auto de infração, a recorrente não 
comprovou o atendimento das normas regulamentares. 3. 
Assim, não se pode considerar como excesso ou desvio do 
poder regulamentar, pois não apenas a infração como a 
sanção a ela cominada estavam previstas em lei. E a 
própria lei delegou à norma regulamentar a fixação de 
quais seriam as condições gerais de transporte e demais 
normas sobre serviços aéreos. A ANAC, assim, não inovou 
na ordem jurídica. Precedentes. 4. Problemas técnicos são 
inerentes ao serviço prestado, isto é, estão englobados na 
ideia de risco da atividade, caracterizando-se como fortuito 
interno, o que não afasta a responsabilidade da companhia 
aérea, sob pena da privatização dos lucros e socialização 
dos prejuízos. Precedentes. 5. A TAP não comprovou 
qualquer atenuante prevista no art. 22 da Resolução n.º 
25/2008 da ANAC. Além disso, recentes julgamentos desta 
Corte apontam autuações em períodos bem próximos à 
lavratura do presente auto de infração, não havendo 
qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade na fixação do valor em R$ 10.000,00 
(dez mil reais). 6. Deve-se ainda destacar o caráter 
pedagógico das multas aplicadas, visando sempre à 
melhoria dos serviços prestados e ao atendimento digno ao 
consumidor, em consonância com os princípios básicos do 
CDC. Em que pese não se tratar de responsabilidade civil, 
os parâmetros da legislação consumerista devem ser 
observados, especialmente em virtude de se tratar da 
atividade de agência reguladora de serviço público 
prestado no mercado de consumo, aplicando-se o CDC às 
permissionárias e concessionárias por força do art. 22. 7. 
Recurso conhecido e desprovido. (AC 201151015045476, 
Desembargador Federal JOSE ANTONIO LISBOA NEIVA, 
TRF2 - SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - 
Data::16/10/2012 - Página::169/170.) EMBARGOS À 
EXECUÇÃO FISCAL. ADMINISTRATIVO. AGENCIA 
NACIONAL DE AVIACAO CIVIL. MULTA. COMPANHIA 
ÁREA. EXTRAVIO BAGAGEM. LEGALIDADE. AUTO DE 
INFRAÇÃO. Inexiste qualquer ilegalidade em multa 
aplicada à companhia área, a partir de reclamação de 
passageira, que noticiou o extravio de sua bagagem, nos 
termos do art. 302, III, “u”, da Lei n.º 7565/86 (Código 
Brasileiro de Aeronáutica - CBA), c/c arts. 32 e 35 da 
Portaria n.º 676/GC-05/2000. A tabela de valores fixada 
pela ANAC na Resolução n.º 25/2008, no exercício do 
poder regulamentar conferido pela Lei n.º 11.182/2005, 
atende ao art. 299 do CBA, meramente substituindo o 
parâmetro de multiplicação do valor de referência por valor 
fixo da multa, sem agravamento da sanção ou indevida 
inovação na ordem jurídica. A infração restou devidamente 
configurada, e a companhia aérea nada alegou de concreto 
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que a afastasse, senão mera falha operacional e 
responsabilidade dos funcionários aeroportuários, sem 
nada comprovar. O auto de infração atende aos requisitos 
legais, não se lhe podendo inquinar de nulidade por não 
conter o endereço da empresa autuada ou o horário em 
que foi lavrado. A quantificação do valor da multa foi 
valorada com base no processo administrativo em que 
consta o número de passageiros atingidos e a reincidência 
da companhia área, não podendo o Poder Judiciário 
substituir tal avaliação para reduzir a multa aplicada. A 
incidência de juros moratórios e encargo de 20% sobre a 
dívida têm respaldo legal, assim indicado na Certidão de 
Dívida Ativa. Apelação desprovida. (AC 
201051015213332, Desembargador Federal GUILHERME 
COUTO, TRF2 - SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-
DJF2R - Data::25/10/2011 - Página::221/222.) 2 – No que 
se refere à inocorrência da infração, pelo fato de a TAP não 
operar a rota Rio-Palma de Mallorca, a alegação não 
prospera. Com efeito, conforme se verifica de fl. 49, que 
reproduz cópia do processo administrativo, "o ETKT 
comprado pela passageira é da TAP Portugal com previsão 
de realização de um dos trechos pela Spanair Airlines e, 
portanto, ambas respondem solidariamente". De fato, de 
acordo com o disposto no artigo 259 do CBA (Código 
Brasileiro de Aeronáutica:"Quando o transporte aéreo for 
contratado com um transportador e executado por outro, o 
passageiro ou sucessores poderão demandar tanto o 
transportador contratual como o transportador de fato, 
respondendo ambos solidariamente.". Sobre a eventual 
culpa dos funcionários do aeroporto sobre o 
desaparecimento da bagagem, considero incensurável a 
fundamentação contida na sentença recorrida, segundo a 
qual "Com relação à ausência de responsabilidade da 
Embargante pela mala perdida, ao alegar que os 
funcionários dos aeroportos podem ter dado causa ao 
desaparecimento da mala e de alguns dos pertences que 
nela estavam, faço constar que se está diante de hipótese 
de responsabilidade objetiva e solidária de todos aqueles 
que participam da cadeia produtiva, não podendo a TAP se 
esquivar de ônus que lhe cabe." 3 – Em rebate ao contido 
na argumentação relativa ao valor da multa, reputada pela 
apelante como excessiva, reporto-me ao contido no item 
“5” da ementa supra (AC 201151015045476, 
Desembargador Federal JOSE ANTONIO LISBOA NEIVA, 
TRF2 - SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA). 4 - A questão 
relativa à incidência da multa moratória, bem como da 
incidência do Decreto 1.025/69 foram muito bem decididas 
pela sentença recorrida, cuja fundamentação respectiva 
reproduzo mais uma vez: “(...) Por fim, questionou também 
a Embargante a forma de incidência da multa moratória, 
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bem como a cobrança do encargo legal previsto no 
Decreto-Lei nº 1025/69. Contudo, razão não lhe assiste. A 
multa moratória incide quando caracterizada a 
impontualidade no cumprimento da obrigação tributária e 
tem sustentáculo nos arts. 1º do Decreto-lei nº 1736/79 e 
2º do Decreto-lei nº 1680/79. Assim, havendo previsão 
legal para a aplicação do consectário questionado e não 
tendo a Embargante logrado comprovar erros, não há que 
se falar em excesso de execução. Quanto ao encargo de 
20% previsto no Decreto-Lei nº 1025/69, é sempre devido 
nas execuções fiscais da União e substitui, nos Embargos, 
a condenação do devedor em honorários advocatícios, 
conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de 
Justiça: (...)"5 - Apelação de TAP TRANSPORTES 
AÉREOS PORTUGUESES S/A desprovida.” Os embargos 
de declaração foram desprovidos (eDOC 9, p. 38/39). No 
recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, 
do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, 
II, § 2º, e 178, da Constituição Federal. Nas razões 
recursais, sustenta-se, em suma, a aplicação, ao caso, da 
Convenção de Montreal, promulgada no Brasil pelo 
Decreto 5.910/2006, e pela ausência de previsão legal para 
aplicação de multa administrativa (eDOC 10, p. 7). O juízo 
de origem inadmitiu o recurso ao entendimento de que a 
alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado 
demanda prévia incursão pela legislação 
infraconstitucional e pelo conjunto fático-probatório dos 
autos, nos termos das Súmulas 636 e 279 do STF (eDOC 
12, p. 19). É o relatório. Decido. A irresignação não merece 
prosperar. Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de 
origem, quando do julgamento da apelação, asseverou 
(eDOC 8, p. 37): “1 – Sem razão a apelante, no que se 
refere à alegação relativa ao princípio da legalidade. Com 
efeito, a Lei nº 7.565/86 determina o regime jurídico 
aplicável ao caso aqui tratado, em seu artigo 302 e incisos, 
cominando-as com a pena de multa. No caso, o recorrente 
infringiu a regra prevista no art. 302, III, alínea “alínea “u”, 
do CBA, conforme bem fundamentado na sentença 
recorrida. Inexiste ilegalidade na multa prevista na 
Resolução ANAC 25/2008 (…).” Constato que eventual 
divergência em relação ao entendimento adotado pelo 
juízo a quo – notadamente sobre a legalidade de multa 
prevista em resolução da agência reguladora, demandaria 
a análise de legislação infraconstitucional aplicável à 
espécie (Lei 7.565/1986). Assim, a afronta aos dispositivos 
constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, 
se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para 
amparar o apelo extremo. Tampouco procede a alegação 
de que a Convenção para a Unificação de Certas Regras 
Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em 
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Montreal, em 28 de maio de 1999, internalizada no Direito 
Pátrio por meio do Decreto 5.910/2006, traz limites à 
autuação fiscalizatória do Estado. A matéria alusiva à 
ofensa aos arts. 5º, § 2º, e 178, da Constituição Federal, 
não foi objeto de prequestionamento na via ordinária, 
tampouco dos embargos opostos (eDOC 8, p. 51), razão 
por que incidem, quanto ao ponto, a Súmula 356 do STF. 
Constata-se, portanto, que as razões recursais estão 
dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que 
torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. Isso 
porque o Tribunal de origem concluiu pela legalidade de 
multa administrativa, ao passo que o presente apelo limita-
se, no tópico, a discorrer sobre a aplicação de convenção 
internacional sobre transporte aéreo, o que impõe a 
aplicação da Súmula 284 do STF. Ante o exposto, nego 
provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a, 
do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 
de agosto de 2018. Ministro Edson Fachin Relator 
Documento assinado digitalmente 
(STF - ARE: 1111307 RJ - RIO DE JANEIRO 0504550-
26.2011.4.02.5101, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data 
de Julgamento: 10/08/2018, Data de Publicação: DJe-166 
15/08/2018). 

 

Portanto, torna-se passível de observação que, ambos os Tribunais de 

instância superior, possuem divergências internas sobre o tema. A não 

pacificação do tema é nocivo ao contratante. 

Ademais, a respeito do prazo prescrionário para ajuizamento de 

indenização por danos, também enfrenta o mesmo conflito. 

Supremo Tribunal Federal aduz que a prescrição deve seguir o prazo 

previsto por dois anos, como Convenção. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. DANOS MORAIS. RELAÇÕES DE CONSUMO 
DECORRENTES DE CONTRATOS DE TRANSPORTE 
AÉREO INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E 
TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL 
PREVISTO EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. 
APLICABILIDADE. ARE 766.618. TEMA 210 DA 
REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. Decisão: 
Trata-se recurso extraordinário manejado, com arrimo na 
alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que 
assentou: "RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE 
RETRATAÇÃO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 636331. PREVALÊNCIA 
DAS NORMAS INTERNACIONAIS NO QUE TANGE AO 
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DANO MATERIAL. 1. NAS RELAÇÕES DE CONSUMO 
DECORRENTES DE CONTRATOS DE TRANSPORTE 
AÉREO INTERNACIONAL EM QUE SE DISCUTE DANO 
MORAL, COMO É A HIPÓTESE EM CONCRETO, DEVEM 
SER OBSERVADAS AS NORMAS INTERNAS, 
NOTADAMENTE O CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR E A CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL, INCLUSIVE QUANTO AOS 
PRAZOS PRESCRICIONAIS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. 
AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS AO 
ACÓRDÃO RECORRIDO. PARCIAL 
RETRATAÇÃO."(Doc. 10, p. 26) Nas razões de apelo 
extremo, sustenta a preliminar de repercussão geral e, no 
mérito, alega violação aos artigos 5º, § 2º, e 178 da 
Constituição Federal. O Tribunal a quo proferiu juízo 
positivo de admissibilidade do recurso. É o relatório. 
DECIDO. O recurso merece prosperar. O Plenário do 
Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE 
636.331, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 13/11/2017, e do 
ARE 766.618, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 
13/11/2017, Tema 210 da repercussão geral, assentou 
que, nos termos do artigo 178 da Constituição da 
República, as normas e os tratados internacionais 
limitadores da responsabilidade das transportadoras 
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de 
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao 
Código de Defesa do Consumidor. Por oportuno, trago à 
colação a ementa do ARE 766.618, in verbis: “ Direito do 
consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre 
lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em 
convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando 
versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções 
internacionais ingressam no direito brasileiro com status 
equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as 
antinomias entre normas domésticas e convencionais 
resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da 
especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do 
transporte internacional, o art. 178 da Constituição 
estabelece regra especial de solução de antinomias, no 
sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação 
doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa 
conclusão também se aplica quando o conflito envolve o 
Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em 
sede de repercussão geral: ‘ Nos termos do art. 178 da 
Constituição da República, as normas e os tratados 
internacionais limitadores da responsabilidade das 
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as 
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em 
relação ao Código de Defesa do Consumidor’ . 4. Recurso 
extraordinário provido.”  Naquela oportunidade, firmou-se 
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entendimento no sentido de que, embora válida a norma do 
Código de Defesa do Consumidor quanto aos 
consumidores em geral, no caso específico de contrato de 
transporte internacional aéreo, com base no art. 178 da 
Constituição Federal de 1988, prevalece o prazo 
prescricional previsto na Convenção de Varsóvia. A 
respeito, confira-se trecho do voto condutor do acórdão: 
“ A aplicação da teoria aos casos não envolve maior 
complexidade. Em relação à situação do ARE 766.618/SP, 
que discute a incidência de regras de prescrição, já há, 
inclusive, precedente da Corte. No RE 297.901/RN (Rel. 
Min. Ellen Gracie), o Tribunal não apenas confirma a 
orientação geral exposta acima, como indica a solução 
específica a ser aplicada ao feito ora examinado. Confira-
se a ementa do julgado: 'PRAZO PRESCRICIONAL. 
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR. 1. O art. 5º, § 2º, da Constituição 
Federal se refere a tratados internacionais relativos a 
direitos e garantias fundamentais, matéria não objeto da 
Convenção de Varsóvia, que trata da limitação da 
responsabilidade civil do transportador aéreo internacional 
(RE 214.349, rel. Min. Moreira Alves, DJ 11.6.99). 2. 
Embora válida a norma do Código de Defesa do 
Consumidor quanto aos consumidores em geral, no caso 
específico de contrato de transporte internacional aéreo, 
com base no art. 178 da Constituição Federal de 1988, 
prevalece a Convenção de Varsóvia, que determina prazo 
prescricional de dois anos. 3. Recurso provido.' 9. A 
prescrição é regulada pelo art. 29 da Convenção de 
Varsóvia (Decreto nº 20.704/31), que confere aos 
interessados um prazo de dois anos para ingressar em 
juízo, ‘ a contar da data de chegada, ou do dia, em que a 
aeronave, devia ter chegado a seu destino, ou do da 
interrupção do transporte’ . Considerando que o dano 
alegado corresponde a atraso de voo (lapso temporal que 
se estende até o efetivo retorno da passageira), o termo 
inicial da prescrição só pode ser a chegada da 
autora/recorrida no Brasil –  i.e., 28 de setembro de 2006 
(fl. 05) 1. Como a ação foi proposta em 26 de maio de 2009, 
não há como não reconhecer a prescrição, verificada 
quase oito meses antes, em setembro de 2008.“  In casu, 
o dano alegado corresponde a atraso de voo em janeiro de 
2012. Como a ação foi proposta em 19 de agosto de 2014, 
há que se reconhecer a ocorrência da prescrição. Ex 
positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com 
fundamento no artigo 932, V, do CPC/2015, para, 
reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a 
pretensão inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais. 
Publique-se. Brasília, 14 de junho de 2019. Ministro Luiz 
Fux Relator Documento assinado digitalmente 
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(STF - RE: 1213708 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator: Min. 
LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/06/2019, Data de 
Publicação: DJe-134 19/06/2019). 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Decisão: Vistos. Esta Corte, ao examinar o ARE nº 
766.618/SP, concluiu pela existência da repercussão geral 
da matéria constitucional versada nestes autos. O mérito 
desse recurso foi julgado pelo Plenário deste Supremo 
Tribunal Federal, oportunidade em que restou firmada a 
seguinte tese: “ DIREITO DO CONSUMIDOR. 
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONFLITO 
ENTRE LEI E TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO 
PRESCRICIONAL PREVISTO EM CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL. APLICABILIDADE. 1. (…). 3. Tese 
afirmada em sede de repercussão geral: “ Nos termos do 
art. 178 da Constituição da República, as normas e os 
tratados internacionais limitadores da responsabilidade das 
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as 
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em 
relação ao Código de Defesa do Consumidor” . 4. Recurso 
extraordinário provido. “Entretanto, a prestação 
jurisdicional nesta Suprema Corte ainda não se ultimou. 
Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a 
devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, após 
o trânsito em julgado do RE nº 766.618/SP, seja aplicada a 
sistemática da repercussão geral. Publique-se. Brasília, 30 
de abril de 2018. Ministro Dias Toffoli Relator Documento 
assinado digitalmente 
 
(STF - RE: 1125137 SP - SÃO PAULO 1000666-
46.2016.8.26.0576, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de 
Julgamento: 30/04/2018, Data de Publicação: DJe-085 
03/05/2018). 
 

Já o Superior Tribunal de Justiça, compreende, majoritariamente, ser 

quinquenal o prazo: 

 

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO 
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). 
SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. 
PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS 
DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. 
MULTA AFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. 
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Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. 
Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar 
se está prescrito o direito da seguradora recorrente em 
ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra 
empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de 
passageira. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira 
que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação 
diretamente da companhia aérea que prestou 
deficientemente seu serviço, mas da seguradora 
recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e 
bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do 
cartão de crédito American Express, que por meio dele 
realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento 
do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da 
seguradora nos direitos e ações que couberem ao 
segurado contra o causador do dano tornou-se 
incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, 
caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa 
de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da 
indenização securitária à passageira (titular do cartão de 
crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta 
sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as 
mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo 
prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo 
prescricional aplicável à relação jurídica originária, a 
seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do 
que despendeu com a indenização securitária, nos 
mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. 
Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, 
pode-se concluir que: i) está configurada a relação de 
consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi 
paga indenização securitária pela seguradora à 
passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos 
do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo 
prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, 
isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. 
Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC 
quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição 
dos embargos de declaração. 9. Recurso especial 
conhecido e provido. 
 
(STJ - REsp: 1651936 SP 2016/0315753-3, Relator: 
Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 
05/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 13/10/2017) 

 

Portanto, cumpre-se entender que, até mesmo nos prazos, tem-se 

insegurança jurídica, através de divergências entre os dois Tribunais com mais 

valia no ordenamento jurídico brasileiro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar e tornar claro, para o 

consumidor, que as relações de contratado/contratante, nos transportes aéreos 

de pessoas e bagagens, possuem divergências em nosso ordenamento jurídico, 

tanto na parte doutrinária, na lei seca e, principalmente, na jurisprudência. 

Passando por uma análise sintática sobre o teor da classificação da 

responsabilidade civil, suas características e pressupostos, adentrando o regime 

contratual específico que rege esta relação, podemos observar que o problema 

é mais complexo do que muitos pensam. 

Pelas análises dos diplomas legais, podemos perceber, já de cara, a 

insegurança jurídica que ronda o consumidor. Legislações que versam da 

mesma matéria com conotações completamente diferentes, só aumentam a 

incerteza perante o indivíduo. 

Ademais, especificando, é imperioso que, como exemplo, a limitação de 

indenização por danos, por análise de culpabilidade do consumidor/prestador, é 

inconstitucional, tendo em vista a previsão legal do princípio de defesa ao 

consumidor, garantindo no artigo 5º. 

De acordo com a teoria dos jogos, deveria existir um co-alinhamento entre 

as normas, de modo a facilitar a convivência e a instrução do bom direito. A 

simples imposição do pressuposto em normas contra o consumidor, com a 

Convenção de Montreal e, até mesmo, o Código Brasileiro de Aeronáutica, não 

pode prosperar. 

A própria jurisprudência pátria possui divergência. Enquanto Supremo 

Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça não pacificarem seus 

entendimentos, não será possível a construção de uma base jurídica importante, 

afim de garantir a proteção dos direitos do transportado nas prestações de 

serviços de transporte aéreo. 

O aumento do transporte da malha aérea, tanto para locomoção quanto 

para teor profissional, é evidenciado a todo mundo. E, com isso, os problemas 

enfrentados pelo consumidor também. 

Portanto, para finalizar esse trabalho de conclusão de curso, é importante 

destacar que as divergências existem, são palpáveis, mas também, as soluções. 

A conversa entre as normas deve existir, porém com um viés mais protecionista 
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ao consumidor, por se tratar de princípio garantindo em Constituição Federal. 

Sendo assim, devemos nos atentar para essa reforma, afim de garantir menos 

insegurança jurídica e mais base proativa ao ordenamento jurídico. 
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