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Resumo:  

O escopo desta monografia é abordar de forma concisa a Responsabilidade Civil 

do Transportador Aéreo no Brasil. Também são apresentados os principais problemas 

decorrentes desta prestação de serviços, bem como sua contrapartida legal. 

Para isso faz-se necessário um enfoque nos pressupostos ensejadores da obrigação 

de reparar, os requisitos da Responsabilidade Civil e suas teorias subjetiva e objetiva. 
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Abstract: 

The scope of this monograph is to approach in a concise manner the Civil Liabilty 

of the Air Carrier in Brazil. Also presented are the main problems arising from this 

provision of services, as well as their legal counterpart. 

For this reason, it is necessary to focus on the prerequisites for the obligation to 

repair, the requirements of Civil Liability and its subjective and objective theories. 
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ROL DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil instituída em 27 de setembro de 2005 
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CC/1916 Código Civil Brasileiro de 1916  
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CIVM CIV modificada pelo Protocolo de Montreal 

CRFB Constituição da República Federativa do Brasil 

FAB Força Aérea Brasileira 

INFRAERO Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

OTN Ordens do Tesouro Nacional 

STF Supremo Tribunal Federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROL DE CATEGORIAS 

 

Rol de categorias que o Autor considera estratégicas à compreensão do seu 

trabalho, com seus respectivos conceitos operacionais. 

 

Aeroporto 

Trata-se do aeródromo aliado à infraestrutura que compreende instalações, serviços 

técnicos e embarque e desembarque de passageiros.1 

Bagagem 

Conjunto de objetos que o viajante leva em malas, pacotes ou caixas para o seu uso 2(pode 

ser Bagagem de mão ou despachada). 

Código Brasileiro de Aeronáutica  

Confunde-se com a Lei nº 7565, de 19 de dezembro de 1986, e concerne ao direito 

aeronáutico sendo também regulado acessoriamente por Tratados, Convenções e Atos 

Internacionais dos quais o Brasil tenha sido signatário. Determina as regras jurídicas 

relativas à aeronáutica civil no Brasil3, disciplinando o espaço aéreo e seu uso, a infra-

estrutura da aeronáutica, as aeronaves, a tripulação, os serviços aéreos, o Contrato de 

transporte aéreo, a responsabilidade civil, as infrações e providências administrativas e 

os prazos extintivos. 

Concessão de Serviço de Transporte Aéreo Público  

Os serviços aéreos podem ser públicos e privados. Os serviços aéreos públicos abrangem 

os serviços especializados públicos e os serviços de transporte aéreo público de 

passageiros, carga ou mala postal, regular ou não regular, doméstico ou internacional. Os 

serviços aéreos privados são os realizados, sem remuneração, em benefício do próprio 

operador e compreendem as seguintes atividades: a) recreio ou desportiva; b) - transporte 

reservado ao proprietário ou operador da aeronave; c) serviços aéreos especializados em 

                                                           
1 MOURA, Geraldo Bezerra de. Transporte aéreo e responsabilidade civil. 1992. p. 75-78. 
2 MOURA, Geraldo Bezerra de. Transporte aéreo e responsabilidade civil. 1992. p. 222. 
3 PACHECO, José da Silva. Comentários ao Código Brasileiro de Aeronáutica. Rio de Janeiro: Forense, 
2001. p. 18. 



 
 

benefício exclusivo do proprietário ou operador da aeronave. A exploração de serviço 

aéreo público dependerá da prévia concessão, quando se tratar de transporte aéreo regular 

ou de autorização nos casos de transporte aéreo não regular ou de serviço especializado. 

A concessão para exploração de serviço aéreo público somente será dada a pessoa jurídica 

brasileira que tiver: a) sede no Brasil; b) pelo menos 4/5 do capital com direito a voto 

pertencente a brasileiros, prevalecendo essa limitação nos eventuais aumentos do capital 

social; c) direção confiada exclusivamente a brasileiro4 

Convenção Internacional de Varsóvia  

Confunde-se em gênero e grau, com a Convenção para Unificação de certas Regras 

relativas ao Transporte Aéreo Internacional, tendo esta sofrido diversas alterações desde 

1929 e regendo a responsabilidade das transportadoras aéreas por ferimentos ou morte de 

passageiros, perdas ou avarias das bagagens e de cargas. Ingressou no ordenamento 

jurídico brasileiro com a promulgação do decreto nº 20.704, de 27 de novembro de 1931. 

Lacerda5, salienta que a CIV impera somente no que respeita ao transporte aéreo 

internacional, concebendo liberdade para a regulamentação dos transportes intra- 

Estados. 

Culpa  

Há de se discorrer a respeito da a existência da Culpa lato sensu, instituto que compreende 

a Culpa strictu sensu e o Dolo e a Culpa strictu sensu que engloba a violação de uma 

obrigação negocial, que deveria conhecer ou evitar, o que aos dizeres de Savatier, 

constituem o “quase delito”6.  

Dano  

A respeito do assunto pode-se citar a opinião de jurista argentino diante da qual o Dano 

se constitui no acontecimento ou evento determinados, em que uma pessoa sofre agravo 

em seus direitos personalíssimos, em sua propriedade ou mesmo em seu patrimônio. 

                                                           
4 FARIAS, Helio Castro de. Noções elementares de Direito Aeronáutico. 1999. Revista Brasileira de 
Direito Aeroespacial. Disponível em: http://www.sbda.org.br/textos/Ncdirae.rtf Acesso em: 09 out. 
2017 
5 LACERDA, J.C Sampaio. Curso de direito privado da navegação: Direito Aeronáutico. v. 2. São Paulo: 
Freitas Bastos, 1970. p. 20. 
6 STOCO, Rui SAVATIER. Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial: doutrina e 
jurisprudência. 3.ed. São Paulo:Revista dos Tribunais, 1997. p.55. 



 
 

Continua ainda: “não há responsabilidade jurídica se não há Dano, mas o Dano, para gerar 

responsabilidade, deve se produzir em razão de um ato antijurídico”.7 

Dolo  

Infere-se da figura do Dolo a seguinte acepção, conforme o ensinamento de Savatier8 “a 

inexecução de um dever que o agente podia conhecer e observar. Se o conhecia 

efetivamente e o violou deliberadamente, há delito civil, ou em matéria de Contrato, Dolo 

contratual”. 

Trata-se, portanto, de figura onde o sujeito conhecendo os possíveis resultados pratica ou 

deixa de praticar determinados atos, aceitando os resultados ou podendo prevê-los. 

Empresa Aérea  

Trata-se da pessoa jurídica que por meio de Concessão de Serviços de Transporte Público 

regular ou a autorização dos serviços de transporte público não regular, os realiza de 

forma especializada ou através da atividade de táxi aéreo9.  

Fornecedor  

Tal conceito se atrela a ideia de remuneração por parte do Consumidor, devendo haver 

prática habitual de atividades bem delineadas e caracterizadas de cunho específico, não 

estando o conceito de Fornecedor restrito a pessoas jurídicas, admitindo-se, também, o 

fornecimento por pessoas despersonalizadas10. Assim vem a doutrina, na pessoa de Saad, 

a esclarecer melhor o conceito: "Fornecedor numa palavra é o fabricante, vendedor, ou 

prestador de serviços.11"  

Navegação Aérea  

                                                           
7 ZANNONI. Eduardo A. El daño en la responsabilidad civil. Buenos Aires: Astrea, 1993. p. 02. “el daño se 
define como el menoscabo que, a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una 
persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad, ya en su patrimonio”. (...) No hay 
responsabilidad jurídica si no hay daño, pero el daño, para generar responsabilidad, debe haberse 
producido en razón de un acto antijurídico”. 
8 STOCO, Rui apud SAVATIER. Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial: doutrina e 
jurisprudência. p.55 
9 PACHECO, José da Silva. Comentários ao Código Brasileiro da Aeronáutica. 2001. p. 211. 
10 MARTINS, Plínio Lacerda. O conceito de Consumidor no direito comparado. 2001. Jus. n.º .49, 2001. 
Disponível em:https://jus.com.br/artigos/691/o-conceito-de-consumidor-no-direito-comparado Acesso 
em 23/11/2017 
11 SAAD, Eduardo Gabriel. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 1.ed. São Paulo: Ltr, 1991. 
p.48. 



 
 

Método de navegação pelo qual se permite a operação de aeronaves em qualquer trajetória 

de voo desejada, dentro da cobertura de auxílios de rádio, ou dentro dos limites das 

possibilidades dos equipamentos autônomos de navegação, ou de combinação de 

ambos12. 

Nexo Causal 

Funde-se em causa e efeito, entre a ação ou omissão do agente e o Dano verificado. Sem 

este inexiste a obrigação de reparação de Dano. Algumas situações ao exemplo das 

excludentes de responsabilidade, como a Culpa exclusiva da vítima e força maior, ilidem 

a aplicabilidade do Nexo Causal, impossibilitando a reparação Danosa. Não basta no caso 

em tela a conduta, esta deve predispor um resultado danoso à vítima. 

Overbooking  

Ocorre quando as empresas aéreas vendem mais bilhetes do que os lugares disponíveis 

na aeronave. 

Responsabilidade Civil  

Do ilícito civil surge a obrigação de reparar um dano, a obrigação jurídica de responder 

alguém pelos seus próprios atos ou pelos atos de outrem, em virtude de determinação da 

lei ou de obrigação à qual se vinculou voluntariamente, quando esses atos implicam em 

danos a terceiros ou em violação da ordem jurídica se denomina Responsabilidade Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 ICA, p. 100-12. Regras do Ar e Serviços de Tráfego Aéreo. p. 23. 
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INTRODUÇÃO, METODOLOGIA E OBJETIVOS 

 

A presente monografia tem como objetivo geral investigar a problemática da 

Responsabilidade Civil do transportador aéreo em suas diversas atividades, tais como 

transporte de passageiros, de cargas e demais serviços prestados. Para isso, o trabalho 

tratará de definir o conceito de responsabilidade civil, especialmente nos casos de 

transporte aéreo, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no 

transporte aéreo, nos casos cabíveis.  

O trabalho também visa a elucidar a problemática existente entre as normas 

brasileiras no Código de Defesa do Consumidor, Código Brasileiro de Aeronáutica e da 

Convenção de Varsóvia. 

Assim sendo, a metodologia aplicada para a monografia é a de uso da legislação 

pátria e da doutrina jurídica para definir a Responsabilidade Civil do Transportador 

Aéreo, bem como o uso de jurisprudência dos Tribunais brasileiros e tratados 

internacionais.  

Considera-se que a realização do trabalho é bastante oportuna e de suma 

importância, uma vez que o transporte aéreo é realizado diariamente por milhares de 

brasileiros13, bem como é recorrente os casos de problemas enfrentados pelos mesmos. 

O estudo também pode ser considerado viável, uma vez que há grande quantidade 

de obras sobre o tema, que servirão de embasamento ao trabalho, assim como farta 

jurisprudência abordando a temática. 

 

 

                                                           
13 O número de voos tem superado o patamar de 1 milhão ao ano desde 2011, com incremento de 
59,8% nos últimos dez anos. No entanto, a quantidade de voos domésticos e internacionais reduziu em 
2015 na comparação com 2014, em 0,7% e 1,7%, respectivamente. No geral, a quantidade de voos em 
2015 foi 0,8% menor em relação a 2014, tendo sido apurada em 1,08 milhões. ANAC. Anuário do 
transporte aéreo de 2015. Disponível em <http://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-
estatisticas/dados-do-anuario-do-transporte-aereo> Acesso em 30/05/2017 
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1. RESPONSABILIDADE CIVIL NO ORDENAMENTO BRASILEIRO 

1.1 Conceito de Responsabilidade Civil 

A responsabilidade civil parte do posicionamento que todo aquele que violar um 

dever jurídico através de um ato lícito ou ilícito, tem o dever de reparar, pois todos 

temos um dever jurídico originário o de não causar danos a outrem e ao violar este 

dever jurídico originário, passamos a ter um dever jurídico sucessivo, o de reparar o 

dano que foi causado. O ato jurídico é espécie de fato jurídico.14 

Fato jurídico é todo acontecimento da vida que o Direito considera relevante, são 

os fatos que o Direito pode ou deve interferir. Podem ser naturais, acontecidos pela 

força da natureza, como entre outros, o nascimento, morte, tempestade, ou voluntários 

quando são causados por condutas humanas que podem ser atos lícitos ou ilícitos. Os 

lícitos são os que estão de acordo com a lei produzindo efeitos em conformidade com o 

ordenamento jurídico. Os ilícitos são os que estão em desacordo com o ordenamento 

jurídico logo produzem efeitos, que de acordo com as normas legais causam um dano 

ou um prejuízo a alguém, com isso criam uma obrigação de reparar o dano que foi 

causado, conforme visto no art. 186 e art. 927 do Código Civil onde estão as seguintes 

previsões:  

"Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral comete ato ilícito" e 

"Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo". 15 

1.2 Pressupostos da responsabilidade civil 

1.2.1 Ação, Omissão e imputabilidade  

As condutas humanas que venham a causar um dano são na maioria das vezes 

cometidas por uma ação que se originam de um fazer, ou seja, um movimento corpóreo 

comissivo, uma ação voluntária que causa um prejuízo, dano ou lesão a alguém. 

                                                           
14 CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 2008, p.2. 
15 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil brasileiro, Ed. Saraiva, 2007, p.13,14. 
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Diferente da omissão onde temos um não fazer, uma pessoa que não age quando poderia 

e com isso permite que alguém diante um risco ou uma situação de perigo venha a 

sofrer um dano ao patrimônio ou uma lesão a si própria. Porém a Responsabilidade 

Civil não pode ser atribuída a todos é necessário verificarmos se o agente causador do 

dano é imputável, se a pessoa ao cometer um ato lesivo possuía condições psíquicas ou 

condições de responder por este ato, pois ao atribuir responsabilidade estamos 

atribuindo o dever de responder, e uma pessoa pode ser inimputável por seus atos 

devido as suas condições mentais ou devido a sua menoridade, na opinião de Savatier 

"quem diz culpa diz imputação. E que um dano previsível e evitável para uma pessoa 

pode não ser para outra, sendo iníquo considerar de maneira idêntica a culpabilidade 

do menino e a do adulto, do leigo e do especialista..."16 

1.2.2 Danos materiais e imateriais  

Como já visto o objetivo da Responsabilidade civil é reparar o dano causado que 

tenha levado a diminuição do bem jurídico da vítima, sendo que sem dano não há 

reparação só podendo existir a obrigação de indenização quando existir dano, este pode 

ser material, causado diretamente a vítima ou seu patrimônio, ou ainda imaterial, 

causado a personalidade, honra, imagem, liberdade e etc. Mais uma vez vale a pena 

lembrar que quando há dano a obrigação de reparar e para isso não importa a natureza 

do dano sendo ele material ou imaterial. 

O dano material é todo dano causado ao bem jurídico de valor econômico, pode 

ser uma agressão diretamente a vítima e com isso causar despesas médicas ou uma 

avalia a um bem que faz parte do seu patrimônio, que por sua vez pode ser reparado de 

forma "in natura", ou seja, pode ser trocado por outro semelhante, ou em pecúnia, em 

dinheiro, a reparação pode ser pelo valor do conserto ou valor do bem, logo entende-se 

como exemplo o veículo é um bem material que tem valor econômico para o dono e 

aquele que causar dano terá que reparar com outro semelhante ao primeiro, ou indenizar 

no valor do conserto ou no valor do bem.  

Sendo uma das espécies de dano material os danos emergentes, é nada mais do 

que o valor direto da reparação, trazendo para a vítima a situação em que ela se 

encontrava antes do dano, o exemplo mais comum é no caso de um acidente de trânsito 

com perda total do veículo, o dano emergente é o valor do mesmo antes do acidente ou 

                                                           
16 Gonçalves, Carlos Roberto, Direito Civil brasileiro, Ed. Saraiva, 2007, p.18. 
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com perda parcial o dano emergente seria o valor do conserto, ou seja quando alguém 

comete um dano está obrigado a reparar e a reparação se dá quando o agente causador 

indeniza a título de danos emergentes.17 

Como também temos outra espécie de dano material, são os lucros cessantes, o 

propósito de indenizar com base em lucros cessantes está na possibilidade da pessoa ter 

um dano e com isso deixar de lucrar, como no exemplo acima se o veículo fosse um 

táxi, o valor do conserto é o dano emergente como já visto, mas o tempo em que o táxi 

ficaria na oficina para o conserto é o tempo que o taxista deixou de trabalhar, logo teria 

um lucro que ele deixaria de receber. Este lucro deve ser calculado conforme o lucro 

que ele teve em outros dias em que trabalhou ou com base em outros taxistas do mesmo 

ponto, multiplicando pelo número de dias em que ficou sem o táxi, como exemplo se o 

táxi ficar cinco dias no conserto e cada dia o taxista teria um lucro de R$ 50,00, basta 

multiplicar 5 dias pelos R$ 50,00, logo o valor dos lucros cessantes ficaria em R$ 

250,00. 

 Sendo possível um valor integral de indenização e podendo ser cumulado com 

danos emergentes, visto art. 403 Código Civil, a expressa determinação em que as 

perdas e danos incluem tanto os prejuízos efetivos como os lucros cessantes. E ainda, 

indenização por perda de uma chance como vimos para existir indenização precisa 

existir dano, podendo ser material ou moral, efetivo ou lucros que poderiam ser 

recebidos futuramente, em regra precisa mostrar a culpa do agente causador, porém há 

situações onde a responsabilidade existe independente de culpa, mas uma coisa é certa 

precisa existir o dano de forma certa e imediata com base no art. 403 Código Civil, não 

sendo possível indenizações de danos imaginários ou de meras hipóteses, sendo 

necessário de mostrar nexo causal entre o dano e o fato que o gerou.  

Já no consiste o dano imaterial não está ligado ao patrimônio da vítima, mas sim 

a todos os direitos de personalidade como a honra, a imagem, a liberdade, conforme 

disposto no art. 5º, V e X, da Constituição Federal.18 Trata-se de um dano ou lesão cujo 

conteúdo não é pecuniário, pois não está relacionado ao patrimônio da vítima, mas sim 

                                                           
17 CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 2008 p.72. 
18 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil brasileiro, Ed. Saraiva, 2007, p.357. 
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a sua imagem e reputação, como ela é vista na sociedade e o que as pessoas pensam 

sobre ela.19  

Conforme disposto no art. 186 do Código Civil de 2002, aquele que causar dano 

a outrem, ainda que exclusivamente moral comete ato ilícito, não sendo apenas 

indenizados os danos materiais como também possível a sua cumulação, pois o fato de 

indenizar um dano material não exclui a ofensa sofrida de forma moral, mas apesar de 

não ter sido exposto no código de 1916, ao longo dos anos se observa que os julgados já 

reconheciam danos a moral, o que mostra que mesmo sem ter sido disposto na 

legislação não havia impedimentos para indenizações de ofensa moral, ou seja ao ânimo 

psíquico, moral, intelectual da vítima, contudo o Código de 2002 trouxe expressa esta 

possibilidade de reparação, aos danos morais, por questões culturais uma vez que no 

direito positivo se leva muito em conta a norma escrita, porém deve-se levar em conta 

que não é qualquer dano vindo de um dissabor da vida, qualquer aborrecimento comum 

do dia a dia que vai levar ao tal chamado dano moral, o que levará sempre o magistrado 

levar em conta o caso em si e as repercussões, tanto para reconhecer o dano como 

também para medir o valor da reparação.20 

1.2.3 Nexo causal e suas excludentes de responsabilidades  

Para atribuir a responsabilidade a alguém é preciso verificar se há nexo causal, 

ou seja, se a conduta praticada pelo agente infrator está relacionada com o dano que a 

vítima sofreu, se a resposta for sim, logo o agente causador responde pelo dano que 

causou a vítima, tendo que indenizar a vítima reparando seu erro, seja o dano de ordem 

material ou imaterial. 

Porém não é tarefa fácil, em muitas situações, analisar quais as causas que 

geraram o dano e se existem concausas que contribuíram para que o evento danoso 

acontecesse, para auxiliar nesta tarefa existem três teorias que são utilizadas como base 

para entender se houve nexo de causalidade e se esta deu causa ao dano, são elas: a 

teoria da equivalência das condições, a teoria de causalidade adequada e a teoria direta 

ou imediata. 

Criada pelo jurista alemão Von Buri, na metade do século XIX, a teoria da 

equivalência das condições apresenta que todos os fatores que contribuíram para que o 

                                                           
19 GAGLIANO, Pablo Stolze, Novo curso de Direito Civil, Ed. Saraiva, 2011, p. 86. 
20 VENOSA, Sílvio de Salvo, Direito Civil, 10ª Edição, Ed. Atlas, 2010, p.49. 
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prejuízo acontecesse, são consideradas causas, bastando estar presente qualquer fato que 

direta ou indiretamente tenha servido para que o resultado fosse o dano, estaria este fato 

concorrendo com outras concausas, visão bastante ampla que sofre sérias críticas. 

Em relação a tudo isso boa parte dos juristas na área penal entendem que 

responde apenas quem está diretamente ligado ao evento que causou o dano, não 

respondendo aqueles que de forma indireta teriam participação e seriam apenas 

concausas, logo no exemplo mencionado responderia apenas o autor do disparo e as 

concausas diretamente ligadas ao evento danoso. 

Teoria da causalidade adequada, criada pelo filósofo alemão Von Kries, trás 

como causa do resultado danoso tudo que contribuiu de forma adequada ou seja 

segundo um juízo de probabilidades, sendo que nem todas as concausas estariam 

concorrendo com o evento que gerou o dano, como no exemplo mencionado pelo 

Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Antunes Varela "se alguém 

retém ilicitamente uma pessoa que se apresentava para tomar certo avião, e teve, 

afinal, de pegar um outro, que caiu e provocou a morte de todos os passageiros, 

enquanto o primeiro chegou sem incidentes ao aeroporto de destino, não se poderá 

considerar a retenção ilícita do indivíduo como causa do dano ocorrido, porque, em 

abstrato, não era adequada a produzir tal efeito, embora se possa asseverar que este 

(nas condições em que se verificou) não se teria dado se não fora ilícito. A ideia 

fundamental da doutrina é a de que só há uma relação de causalidade adequada entre 

o fato e o dano quando o ato ilícito praticado pelo agente seja de molde a provocar o 

dano sofrido pela vítima, segundo o curso normal das coisas e a experiência comum da 

vida".21 

Da mesma forma a teoria da causalidade adequada também sofre críticas, pois se 

na teoria da equivalência tudo que contribuiu ao resultado daria causa ao dano, na teoria 

da causalidade adequada apenas as concausas diretas seriam as responsáveis pelo 

resultado danoso, como não há previsão legal do que seria uma concausa direta a teoria 

da causalidade adequada deixa ao julgador decidir quais concausas são ou não diretas. 

Por último, a teoria da causalidade direta ou imediata, que foi desenvolvida no 

Brasil pelo professor Agostinho Alvim, diz que causa é o que gerou o dano de forma 

direta e imediata, como no seguinte exemplo, se Caio é ferido por Tício, após uma 

                                                           
21 GAGLIANO, Pablo Stolze, Novo curso de Direito Civil, Ed. Saraiva, 2011, p.130 
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discussão, Caio é socorrido por Pedro, que ao levar seu amigo para o hospital dirige em 

alta velocidade. No trajeto o veículo capota, Caio falece. Ora Tício responde apenas 

pelo ferimento que causou antes do veículo capotar, porque seu comportamento não está 

relacionado ao acidente, no entanto apenas quem comete as causas diretas e imediatas 

deve responder pelo dano. 

Porém, nem todo ato danoso será ilícito, como também nem todo ilícito será 

danoso. Vamos ter situações onde haverá a excludente de responsabilidade, situações 

previstas em lei, que afastam qualquer dever de reparar um dano caso este tem sido 

cometido nas situações elencadas no art. 188 do Código Civil, onde diz que "Não 

constituem atos ilícitos: os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito reconhecido, a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a 

fim de remover perigo iminente". Não tendo natureza indenizatória estes atos mesmo 

que ao praticar venham a causar dano, pois mesmo que causem dano são ações 

permitidas pela lei, e por isso tidas com lícitas.  

Como é o caso da legitima defesa, não é permitido a ninguém fazer justiça com 

as próprias mãos, essa é a regra básica, porém em certos casos não há como esperar pela 

justiça do estado, ao se encontrar sobre injusta agressão, atual e iminente de direito seu 

ou outrem, usando de meios necessários, o que significa dizer sem excessos, pode a 

vítima evitar que venha sofrer esta injusta agressão mesmo que para isso venha a causar 

danos ou lesões ao seu agressor, sem ter a obrigação de reparar os danos causados ao 

agressor.  

Ou ainda, no exercício regular de um direito, não havendo abusos ou excessos, 

uma vez que a pessoa está exercendo algo que foi conferida como de direito, não há de 

se falar em ilicitude é o caso da cobrança de uma dívida, aquele que é credor está no 

direito de cobrar do devedor através da via judicial, e aquele que deve não tem razão de 

reclamar caso venha responder um processo de execuções, tanto por que sabia que tinha 

uma obrigação com seu credor e este não tendo sua dívida satisfeita buscou os meios 

necessários para receber o que é devido.  

Como também nos casos de estado de necessidade quando para salvar a vida de 

um terceiro que corre perigo é permitido que alguém destrua ou deteriore coisa alheia 

para remover o perigo e com isso garanta a aquele terceiro que não venha a sofrer algo 

mais grave, o ato será legítimo se houver circunstâncias que o tornem absolutamente 
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necessário para que a coisa alheia seja destruída ou deteriorada. Logo o que se está em 

jogo é um bem maior a vida de quem corre perigo e não o bem que foi destruído ou 

deteriorado. Ainda conforme art. 929 do código civil, o dono da coisa será indenizado 

se não for responsável por ter dado causa ao perigo. Logo podemos concluir conforme 

mencionado acima que nem todo ato danoso é ilícito, como também nem todo ilícito é 

danoso. 

1.3 Espécies de Responsabilidade Civil 

1.3.1 Responsabilidade Extracontratual e Contratual 

Visto que todo mal causado deve ser reparado e a Resp. Civil trata da obrigação 

de indenizar a vítima que teve um bem lesado diante uma ação ou omissão causada por 

um ato ilícito, a partir disso podemos analisar que as obrigações podem vir de uma 

Responsabilidade extracontratual ou contratual, vamos analisar primeiro ás que derivam 

de contratos na qual existe uma relação jurídica entre as partes onde ambos assumiram 

um compromisso entre elas e com o inadimplemento da obrigação firmada em contrato 

causaria um dano, como em um contrato de compra e venda, existe um acordo onde A 

quer vender e B quer comprar, se B paga e não recebe temos um inadimplemento da 

parte de A, que não entregou o objeto da compra e venda, com isso traz o dever a aquele 

que não cumpriu sua parte, de reparar aquele que não teve sua pretensão atendida, 

situação que permite uma maior facilidade em reconhecer o ilícito ou o dano, pois tendo 

diante um contrato uma obrigação que não foi respeitada por uma parte, deixando a 

outra parte sem receber aquilo que era de direito, não sendo necessário apurar muito 

sobre provas. 

Como também, pode ser extracontratual na qual não existe relação contratual 

entre as partes, porém ao violar um direito causando um dano, com base no 

art. 186Código Civil, haverá uma obrigação que não estava prevista em contrato, mas 

prevista na lei. Exemplo: em um acidente de trânsito aquele que bate em outro veículo 

causando um prejuízo para o dono fica obrigado a pagar o conserto, com o propósito de 

reparar o dano causado, sendo que não havia contrato firmado entre os dois motoristas 

que previni-se esta situação, mas sim por ser uma previsão legal, que quando o agente 

causador mesmo que diante uma ação ou omissões danifica o bem de outro está 
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obrigado a indenizar, também cabe observa outra previsão legal que a indenização deve 

ser na medida e na proporção do dano. 

Diante isso nota-se que há uma tendência entre as pessoas em realizar seus 

negócios através de contratos pois ficaria mais óbvio provar a culpa daquele que não 

cumpriu sua parte, como também mais fácil de estabelecer a pena aplicada no caso de 

não cumprimento de uma clausula, uma vez que o Direito tem por base reprimir quem 

não cumpri um ordenamento jurídico. 

1.3.2 Responsabilidade Subjetiva e Responsabilidade Objetiva – O regramento da 

matéria no CCB e no CDC 

De acordo com a teoria clássica a culpa deve ser sempre apurada, sendo este o 

entendimento aplicado na maioria das ações, é o entendimento utilizado de forma geral, 

dispensado apenas nos casos onde temos atividade de risco ou nas relações de consumo, 

conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, para todas as outras só pode 

existir a obrigação de indenizar quando ficar provado que o agente causador ao cometer 

o dano fez com culpa, sendo com isso dever da vítima o ônus probatório contra o 

agressor para então apurar seus direitos de indenização ao dano sofrido, sendo neste 

caso aplicada a Responsabilidade Civil subjetiva, onde se faz necessário comprovar a 

culpa sendo esta indispensável para propor as ações que visam reparar o dano. 

Porém, com o desenvolvimento das indústrias, crescimento da população e o 

aumento cada vez maior das relações de consumo, seria difícil em muitas situações, 

para a vítima provar a culpa do agente causador do dano ou muitas vezes não teria 

meios suficientes, ou ainda, em muitos casos o agente causador é quem detêm as provas 

necessárias do ato que o incriminaria, sendo assim a vítima ficaria sem qualquer meio 

de ver seu Direito vigorar, após muitos anos de estudos iniciados na Itália que deram 

origem a Resp. Civil objetiva e por último sendo adotados pelo Brasil, chegou-se à 

teoria do risco, a qual trouxe a obrigação em indenizar uma vez que a atividade seja de 

risco, um exemplo comum é no caso das CIA's de energia elétrica, se eu tenho um 

aparelho eletroeletrônico que é danificado após uma queda de energia a Cia fica 

obrigada a reparar, pois esta exerce uma atividade de risco e somente ela teria meios de 

evitar esta queda de energia, logo a possibilidade de indenizar sem provar a culpa, sendo 
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no entanto, apenas necessário provar que existe entre o dano algum nexo causal, ou seja, 

que o dano aconteceu por causa de uma ação ou omissão do agente. 

No que diz respeito as relações de consumo, cada vez mais em alta, o Código de 

defesa do consumidor surgiu com o propósito de tornar mais seguro as relações entre 

consumidor e fornecedor criando novas espécies de responsabilidades e novas 

excludentes, a fim de proteger o consumidor sendo este vulnerável na maioria das 

situações. Logo utilizando a responsabilidade objetivo, sendo do fornecedor o ônus de 

provar sua excludente. 

A responsabilidade por fato do produto ou do serviço está relacionada quando 

este não atende a sua finalidade e causa um dano ao consumidor ou a sua família, aqui 

entendidos como consumidores por equiparação, como no caso a televisão que ao ligar 

não funciona e explode causando danos ao patrimônio ou a saúde do consumidor. 

Primeiramente o responsável principal é o fabricante, produtor, construtor ou 

importador do serviço, o comerciante apenas responde de forma subsidiária quando os 

principais não forem identificados, ou caso o comerciante tenha contribuído não 

conservando o produto de forma correta, tendo ainda o direito de regresso sobre os 

demais na proporção de sua culpa (Gonçalves, Carlos Roberto, Direito Civil brasileiro, 

Ed. Saraiva, 2007, p.262). 

Temos ainda, a responsabilidade por vício do produto ou serviço, aqui teremos o 

produto ou serviço que não atendeu a sua finalidade, porém não causou danos ao 

consumidor ou outra pessoa, no mesmo exemplo a televisão que ao ligar simplesmente 

não funciona ou apresenta qualquer outro vício que diminua sua valor podendo ser o 

vício relacionado a qualidade ou a quantidade. 

O art. 18 do CDC, nestes casos estabelece a responsabilidade de forma solidária, 

podendo o consumidor ajuizar a ação contra quem quiser ou for mais acessível, pode ser 

contra o fabricante, produtor, importador comerciante ou prestador de serviço, sendo 

possível ao comerciante exercer direito de regresso contra os demais caso tenha que 

responder por dano que não causou. 

2. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR AÉREO 
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No que tange ao contrato de transporte aéreo, a Professora Maria Helena Diniz 

conceitua como sendo aquele que o transportador se obriga a remover uma pessoa, e sua 

bagagem, de um local para outro, mediante remuneração22. Isto é, o acordo firmado 

entre o transportador e o passageiro será regulado pelo Código Civil, tendo todas as 

peculiaridades inerentes a quaisquer contratos firmados, abrangendo responsabilidades 

recíprocas. 

Uma vez tratar-se nesse caso de risco contratual eventual acidente aéreo, ainda 

que por força maior ou caso fortuito, utiliza-se a teoria do risco e, logo, a 

responsabilidade da transportadora, em regra geral, é objetiva. Desta forma, no caso das 

empresas que trabalham com o transporte aéreo de pessoas ou coisas, a responsabilidade 

civil é objetiva.  

Sendo assim, ocorrendo um desastre aéreo, a companhia será responsabilizada, 

independendo da apuração de culpa para que se configure o dever de indenizar. 

Notadamente, se a companhia aérea conseguir provar a culpa após indenizar as vítimas, 

terá direito de regresso contra os causadores do dano. 

O transportador aéreo só não será responsável, quando provar que o serviço não 

tem defeito ou a culpa for exclusiva do consumidor ou de terceiros. A responsabilidade 

do transportador não pode ser elidida por caso fortuito ou força maior, o que era 

permitido pelo sistema da Convenção e pelo CBA, sendo, portanto, muito mais severa a 

disciplina do CDC. Foram derrogados pelo Código de Defesa do Consumidor os 

dispositivos da legislação aeronáutica referentes à responsabilidade civil do 

transportador aéreo, pois com ele são incompatíveis. 

2.1 No Extravio de Bagagem 

Tanto o Código Brasileiro de Aeronáutica, quanto a Convenção Internacional de 

Varsóvia, oferecem disposições que pautam acerca da avaria, destruição ou perda de 

Bagagem. O primeiro por meio do disposto nos arts. 260 e 261, já o segundo, 

observando o art. 1823 

                                                           
22 DINIZ, Maria Helena – Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil – 25ª Edição – 2011 
23 ASSIS, José Gabriel Almeida de. Jurisprudência brasileira sobre transporte aéreo. 2000. p. 244. 
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O Dano à Bagagem pode se verificar materialmente ou moralmente em 

conformidade com os fatos ocorridos. O quantum indenizatório se encontra limitado 

pela legislação específica (aplicável a voos domésticos, portanto, o Código Brasileiro de 

Aeronáutica) em 150 OTNs ( limite máximo) sendo graduado em 03 OTNs por quilo de 

Bagagem. 

A indenização para Contratos de transporte internacionais deve se pautar no peso 

correspondente a Bagagem, cabendo o ônus da prova do seu conteúdo à transportadora, 

enquanto os Contratos de transporte doméstico se pautam na quantidade de passageiros, 

no caso de declaração especial de valor o transportador fica responsável a medida do 

que foi declarado mediante pagamento de taxa suplementar por parte do passageiro24. 

Corresponde, portanto, a indenização por perda, avaria extravio ou atraso, com 

fulcro na Convenção Internacional de Varsóvia emendada pelo Protocolo de Haia a 250 

francos por quilograma, esta que em momento posterior foi alterada pelo Protocolo nº 4 

de Montreal, para 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma25. Aplica-se para os 

casos de Bagagem não acondicionada limite a ordem de 332 Direitos Especais de Saque 

consoante a mesma Convenção. 

No entanto, com o advento do CDC em 1990 há de se frisar que tais limites não 

mais vigoram para os casos que lhe são posteriores. Assim tratando-se de Bagagem da 

qual não se denotava o peso, danificada, perdida ou avariada há de se entender pela 

inaplicabilidade dos valores dos diplomas supra referidos (Código Brasileiro de 

Aeronáutica e Convenção de Varsóvia). Neste sentido preconiza a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça:26 

“PROCESSO CIVIL. CIVIL RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 

TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 1. No pleito em questão, a autora 

obteve indenização pelos Danos materiais, postulando na ação somente ressarcimento 

por Danos morais, decorrentes do extravio de sua Bagagem ao retornar de viagem 

Lisboa-Recife. 2. As instâncias ordinárias, com base nas circunstâncias fáticas trazidas 

aos autos, consideraram que os Danos cingiram-se, apenas, à esfera patrimonial, não 

                                                           
24 CAVALCANTI, André Uchoa. Responsabilidade Civil do Transportador Aéreo. 2002. p. 158. 
25 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 2004. p. 385 
26 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. In www.stj.gov.br. Resp nº 708833 / RS ; 2004/0174035- 8. * 
Ministro Jorge Scartezzinni. Quarta Turma. J. 15.12. 05. Acesso em 24/11/2017. 



25 
 

comprovando a autora os alegados Danos morais: "o abalo da autora efetivamente 

deveu-se a não ter obtido o visto de ingresso na Inglaterra, todavia tal não Contratou a 

ré, não logrou demonstrar que os prejuízos advindos com sua Bagagem, na volta para 

casa, tivessem sido de monta a provocar sofrimento ou abalo indenizável" (fls. 154). 3. 

Concluir-se de forma diversa, demandaria o revolvimento dos elementos fático 

probatórios analisados nas instâncias a quo, procedimento vedado nesta Corte, à luz do 

enunciado sumular nº07/STJ.” 

 

É importante citar recente decisão do juiz Manuel Eduardo Pedroso Barros, em 

consonância com entendimento do STF sobre extravio de bagagens, a qual definiu que 

os conflitos relativos à relação de consumo em transporte internacional de passageiros 

devem ser resolvidos segundo as regras estabelecidas nas convenções internacionais que 

tratam do assunto, e não o CDC. 

O caso julgado pelo juiz de Direito Manuel Eduardo foi o de uma modelo 

profissional que, em voo entre Nova York e Cidade do México, teve a mala extraviada e 

por isso pretendia receber indenização por danos materiais e morais, totalizando mais de 

R$ 37 mil.  

Considerando o pedido parcialmente procedente, o magistrado elencou o 

contexto e as teses do julgado da Corte Suprema para concluir que o caso deveria ter 

solução segundo as normas da Convenção de Montreal, sucessora da Convenção de 

Varsóvia, que em seu artigo 22 (que trata dos limites de responsabilidade relativos ao 

atraso de bagagem) dispõe:  

“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.”  
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Dessa forma, o julgador considerou que caso o consumidor entenda que carrega 

em sua bagagem valor superior a R$ 4.568,70, deverá fazer a Declaração Especial de 

Valor, uma espécie de seguro, para garantir a indenização plena, o que a modelo não 

fez. E, embora afirmando que a questão é incipiente, o juiz de Direito entendeu que tal 

limitação se aplica também aos pedidos de indenização por dano moral, uma vez que o 

mesmo artigo limita a responsabilidade do transportador em caso de atraso do voo que, 

na maioria das vezes, dá ensejo a reparação a esse título.  

“Se a limitação não ficasse restrita somente ao conteúdo da bagagem, na 

prática estar-se-ia a burlar a limitação uma vez que os Tribunais pátrios poderiam 

efetuar uma espécie de compensação dos prejuízos através do balizamento do valor da 

indenização por danos morais.” 

 O julgador fez questão de dizer que, sem a lavratura do acórdão do STF, 

ressalvava a possibilidade de revisão da decisão caso tenha sido externado entendimento 

contrário naquele julgamento. E, assim, fixou a indenização no valor máximo de R$ 

4.568,70.27 

2.2 No Extravio de Cargas 

Extrai-se do art. 74928 do Código Civil de 2002, que o “transportador conduzirá 

a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom 

estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”. 

Ainda oferece a Lei Civil à tutela devida quanto às perdas parciais e avarias não 

perceptíveis a primeira vista das cargas transportadas, portanto, não basta manter a coisa 

em “bom estado” conforme aduz Stoco29, mas sim em pleno funcionamento (imagine-se 

aqui um maquinário danificado em suas atividades essenciais, mas aparentemente em 

bom estado). 

Cumpre rememorar que o art. 732 prevê a possibilidade da aplicação de Tratados 

e Convenções Internacionais bem como da legislação específica desde que não subsista 

norma que regule a matéria no próprio Código Civil de 2002. 

                                                           
27 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=344530 Acesso em 24/10/2017 
28 Art. 749 do Código Civil de 2002. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as 
cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto 
29 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 2004. p. 325. 
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Entretanto, mesmo prevendo o Código Civil que o destinatário, deve exercer o 

direito de denúncia de forma imediata nos casos de perda total ou avaria perceptível à 

primeira vista, ou no prazo de 10 dias a contar da entrega (conforme art. 754, parágrafo 

único do Código Civil de 2002) em caso de Dano parcial ou avaria imperceptível a 

primeira vista, cumpre aplicar o CDC no sentido de dar vazão à norma mais favorável 

ao Consumidor, prevalecendo este diploma vez que se trata de norma dotada de caráter 

constitucional, daí a denúncia nos prazos estabelecidos na Convenção Internacional de 

Varsóvia e no Código Brasileiro de Aeronáutica30. 

Os limites indenizatórios previstos no Código Brasileiro de Aeronáutica se 

pautam pelo peso da mercadoria no valor de 3 OTN para cada quilo31, enquanto em 

conformidade com a Convenção Internacional de Varsóvia a indenização de 

mercadorias é realizada na ordem de 17 Direitos Especiais de Saque por quilo32. 

O expedidor pode, no entanto, pagar quantia relativa ao seguro complementar 

que resultará na impossibilidade de limitação de responsabilidade do transportador a 

menos que o mesmo acabe por provar (e aqui cabe ressaltar haver inversão do ônus da 

prova) que a coisa entregue no lugar de destino tenha valor aquém daquele declarado 

pelo expedidor. 

Trata-se o protesto de direito inerente ao consignatário e ao expedidor. Poderá o 

expedidor propor ação contra o primeiro transportador e contra aquele que haja efetuado 

o transporte, durante o qual ocorreu o Dano, e o destinatário contra este e contra o 

último transportador (art. 266 do Código Brasileiro de Aeronáutica e art. 30 da 

Convenção Internacional de Varsóvia). A reclamação deve ser exercida por meio de 

protesto nos seguintes prazos caso o diploma aplicável seja a Convenção de Varsóvia 

emendada pelo Protocolo de Haia. 

Por outro viés quando o transporte se der por vias domésticas aplicam-se os 

seguintes prazos relativos ao Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme o art. 24433:  

                                                           
30 BRASIL, Sylvio Mario. Breves notas sobre o protesto aeronáutico. 1998. Revista Brasileira de Direito 
Aeronáutico. Disponível em:http://www.sbda.org.br/revista/Anterior/1653.htm. Acesso em: 24 out. 
2017. 
31 PACHECO, José Silva da. Comentários ao Código Brasileiro de Aeronáutica. 2001. p. 434 
32 FREITAS, Henrique Souza de. Responsabilidade civil no Direito Aeronáutico. 2003. p. 237 
33 PACHECO, José Silva da. Comentários ao Código Brasileiro de Aeronáutica. 2001. p. 393. 
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I. no caso de avaria da carga ou de Dano qualquer, seja ele aparente ou 

não, o prazo será de 7 dias, a partir do recebimento, para que se faça o 

devido protesto.  

II. II. no caso de atraso de mercadoria o prazo será de 15 dias para que 

seja feita comunicação por escrito por parte do destinatário contados a 

partir do momento em que a carga lhe é posta a disposição no Aeroporto 

de destino, tal comunicação escrita pode ser feita no próprio 

conhecimento ou mesmo por meio de qualquer documento escrito. 

A reclamação poderá ser feita tanto ao primeiro transportador, ao transportador 

que efetuou o transporte durante o qual houve a perda ou Dano e ainda no transporte no 

qual veio a ocorrer o atraso. Com o advento e aplicabilidade do CDC, reconhece-se pelo 

judiciário, a aplicação de indenização correspondente ao integral prejuízo sofrido pelo 

Consumidor nos casos em que tenha procedido a declaração especial de valor, contudo 

nos casos em que não a tenha realizado deverá para haver os prejuízos relativos a 

mercadoria sanados pela transportadora, provar os Danos sofridos. 

Já no que tange a questão do atraso no transporte de mercadoria vislumbra-se 

opções diversificadas no que tange ao tratamento do atraso em separado ou 

conjuntamente com as figuras da perda, destruição ou avaria de mercadoria por parte 

dos diplomas que regem o transporte doméstico e internacional. Enquanto a Convenção 

Internacional de Varsóvia opta pelo tratamento da questão do atraso em separado, o 

Código Brasileiro de Aeronáutica opta pelo tratamento conjuntivo das matérias.34 

2.3 No Embarque de Pessoas 

2.3.1 Lesão à integridade física ou extrapatrimonial e morte de passageiro no iter 

do contrato de transporte 

 

Trata-se de real dever do transportador o de fornecer transporte ao Consumidor 

de forma segura, fato que se reflete na cláusula de incolumidade. Cláusula esta, que 

impõe ao transportador uma obrigação de resultado e não de meio conforme o já 

                                                           
34 MORSELLO, Marco Fábio. Responsabilidade civil no transporte aéreo. 2006. p. 238 



29 
 

exposto ao teor deste trabalho. Assim, há o serviço prestado de ser exitoso quanto a 

preencher a finalidade ao qual se destina. 

Podem ser encontradas disposições nos arts. 256, inc. I do Código Brasileiro de 

Aeronáutica35 acerca da lesão ou morte de passageiro ocorrida em transportes 

domésticos. Matéria semelhante se verifica prevista no art. 17 da Convenção 

Internacional de Varsóvia36 com relação ao Contrato executado em regime 

internacional. Enquanto o limite mínimo indenizatório no caso de morte ou lesão, 

previsto na Convenção Internacional de Varsóvia é de 16.600 Direitos Especiais de 

Saque, no Código Brasileiro de Aeronáutica se encontra disposto à ordem de 3500 

Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 

Para que se compreenda de forma adequada o Dano que se almeja evitar, se faz 

necessário trazer à baila o significado do termo acidente, distinguindo-o de mera 

irregularidade ou pequenos incidentes no decurso do transporte, sendo considerado 

acidente, conforme Salinas37, “somente o evento producente de Dano”.  

Verifica-se que tanto no Código Brasileiro de Aeronáutica, quanto na 

Convenção internacional de Varsóvia inexiste previsão acerca do que venha a ser a 

lesão com relação a sua gravidade, estabelecendo um critério de maior amplitude que 

entende por lesão aquela de cunho leve, grave ou gravíssima. 

Conforme Pacheco38 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. 

No que concerne ao homicídio Doloso, deve o preposto da empresa 

transportadora investir-se contra passageiro no sentido de lhe causar a morte, sendo que 

                                                           
35 Art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica: O transportador responde pelo Dano decorrente: I- de 
morte ou lesão de passageiro, causada por acidente ocorrido durante a execução do Contrato aéreo, a 
bordo de aeronave ou no curso das operações de embarque ou desembarque. II- de atraso do 
transporte aéreo contratado. 
36 7 Art. 17 da Convenção de Varsóvia: Morte e Lesões dos Passageiros – Dano a Bagagem. 1. O 
transportador é responsável pelo Dano causado em caso de morte ou de lesão corporal de um 
passageiro, desde que o acidente que causou a morte ou a lesão haja ocorrido a bordo da aeronave ou 
durante quaisquer operações de embarque ou desembarque. 
37 TAPIA SALINAS, Luis. Curso de Derecho aeronáutico. 1980. p. 448. 
38 PACHECO, José da Silva. Comentários ao Código Brasileiro de Aeronáutica. 2001. p. 423 
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tal indenização transcende a esfera do Contrato e passa a ser prevista de forma legal, 

extracontratual ou aquiliana. 

Neste âmbito se afasta a indenização limitada por meio do art. 248 do Código 

Brasileiro de Aeronáutica39 e 25 da Convenção de Varsóvia, prevista para os casos de 

homicídio culposo e morte acidental sem configurar-se delito (ou seja, se trata de Culpa 

grave do preposto, responsabilidade ilimitada por parte da transportadora sem mesmo 

haver necessidade de nos remetermos ao CDC). 

É interessante ressaltar que tanto na figura da lesão quanto na figura da morte 

provocada por acidente, isenta-se o transportador de qualquer encargo indenizatório no 

que se refere às mortes provocadas pelo estado de saúde da própria pessoa transportada 

consoante ao previsto pelo art. 256 § 1º, a40, do Código Brasileiro de Aeronáutica, o 

mesmo se pode dizer quanto à condição de Culpa exclusiva da vítima. 

Contempla também a legislação especial (Código Brasileiro de Aeronáutica), 

qualquer morte acidental ocasionada no âmbito do Contrato de Transporte aéreo, 

conforme Vieira41: 

“Averiguando os dispositivos do C.B.Aer, nota-se três formas em que a morte do 

passageiro deve ser indenizada, são elas: ser passageiro ou de alguém equiparado a 

ele (art. 256, § 2º); causada por acidente durante a execução do Contrato de 

transporte, a bordo da aeronave ou nas operações de embarque e desembarque (art. 

233 e parágrafos) e; quando não resultar do estado de saúde da vítima, exclusivamente, 

ou de Culpa exclusiva da mesma. Verifica-se assim, que no momento em que a referida 

legislação estabelece a indenização para a morte acidental causada por acidente 

                                                           
39 Art. 248. Os limites de indenização, previstos neste Capítulo, não se aplicam se for provado que o 
dano resultou de dolo ou culpa grave do transportador ou de seus prepostos. § 1° Para os efeitos deste 
artigo, ocorre o dolo ou culpa grave quando o transportador ou seus prepostos quiseram o resultado ou 
assumiram o risco de produzi-lo. § 2° O demandante deverá provar, no caso de dolo ou culpa grave dos 
prepostos, que estes atuavam no exercício de suas funções. § 3° A sentença, no Juízo Criminal, com 
trânsito em julgado, que haja decidido sobre a existência do ato doloso ou culposo e sua autoria, será 
prova suficiente. 
40 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. § 1° O transportador não será responsável: a) no caso do item I, se a morte ou lesão 
resultar, exclusivamente, do estado de saúde do passageiro, ou se o acidente decorrer de sua culpa 
exclusiva; 
41 VIEIRA, Karina. A responsabilidade civil no transporte aéreo. O Direito.  Disponível em: 
http://www.odireito.com/default_m.asp?s1=2&s2=1&s3=1&c1=279&e1=0&t=direito-a-
responsabilidade-civil-no-transporte-aereo.html 
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durante a execução do transporte aéreo, subentende a obrigação do transportador de 

indenizar também nos casos de morte por fato de terceiro, desde que, repito, durante a 

execução do Contrato.” 

Conclui-se feita esta ressalva, portanto, pela aplicabilidade do CDC nas relações 

decorrentes de Dano-acidente passando-se à análise de ementa de precedente extraído 

do Superior Tribunal de Justiça42: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. PEDIDO 

INDENIZATÓRIO. CULPA GRAVÍSSIMA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUM. 

A indenização decorrente da morte de passageiro em acidente aéreo, causada por 

Culpa grave dos pilotos, equiparável ao Dolo, não sofre a limitação tarifada, devendo 

ser arbitrada com base nas regras da legislação comum.” 

Enfatiza-se a aplicabilidade de tal responsabilização de forma extensiva aos 

tripulantes, diretores e empregados da empresa transportadora.43 

Ainda do mesmo Tribunal se extrai a seguinte ementa44: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AÉREO. VÔO DOMÉSTICO. MORTE 

DE PASSAGEIROS. DANOS PESSOAIS. RECIBO DE QUITAÇÃO. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DANOS MORAIS. I - O recibo de quitação de sinistro referente a 

seguro de risco aéreo, de natureza obrigatória, não exclui a pretensão de recebimento 

de indenização pelo direito comum. Precedente desta Corte. II - A garantia de 

reparação do Dano moral tem estatura constitucional. Assim, a aplicação de 

indenização tarifada prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica se refere a Danos 

materiais, não excluindo aquela relativa a Danos morais. Ademais, esta Corte também 

tem admitido a indenização por Danos morais e afastado a limitação de tarifa prevista 

no Código Brasileiro do Ar, tendo em vista o disposto no CDC III - A morte do pai dos 

autores em acidente aéreo, quando contava apenas 37 anos de idade, causou-lhes 

sofrimento intenso, somando-se ainda à perda de amparo material e emocional, 

faltando-lhes, da parte do ente querido, carinho e orientação, sobretudo no caso dos 

                                                           
42 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. In www.stj.gov.br, REsp nº 23875 / SP ; J. 14.02.2006 DJ 
10.04.2006 p. 168. 
43 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 2004. p. 337. 
44 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, In www. stj.gov.br, REsp nº 245465 / MG ; Ministro Antônio de 
Pádua Ribeiro – Terceira Turma DJ. 24.05.2005. 



32 
 

autos. Indenização por Danos morais corretamente concedido. IV - Recurso especial 

não conhecido.” 

No que concerne aos Danos morais45: 

“TRANSPORTE AEREO. QUEDA DE HELICOPTERO. DANOS PESSOAIS. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. Culpa grave do transportador. ausência de prova, 

segundo a instancia ordinária. questão, portanto, de fato, não examinável no especial 

(sumula 7). 2. Inflação relativa ao mês de janeiro de 1989. Questão não 

prequestionada. "Matéria a ser delimitada na fase de execução do julgado". 3. Dano 

moral. Conforme o entendimento da turma, a indenização "há de ser restrita ao valor 

legalmente tarifado”.” 

3. A APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

NO TRANSPORTE AÉREO 

O CDC, que representa uma lei de função social e de ordem pública, entrou em 

vigor para dar cumprimento ao preceito constitucional estabelecido no art. 5°, XXXII, 

cuja redação consiste em “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor”46. Com essa disposição constitucional, a tutela do consumidor foi erigida 

com status de direito fundamental, sendo considerada cláusula pétrea do sistema 

normativo. 

Para Filomeno, o referido diploma tem como importância o “incentivo à criação 

pelos fornecedores de meios eficientes do controle de qualidade e segurança de produtos 

e serviços”47. Com isso, observa-se a preocupação da Carta Magna com a parte 

vulnerável da relação, ora consumidor, em consonância com o princípio da dignidade da 

pessoa humana, este que corresponde ao núcleo central dos direitos fundamentais. 

Assim, observa-se que o CDC é guiado pelos valores constitucionais, que têm 

como cerne a proteção do hipossuficiente, para garantir o equilíbrio entre os sujeitos da 

relação jurídica de consumo. Ao estabelecer normas de proteção e defesa do 

consumidor, o microssistema consumerista surgiu para “corrigir esses ‘efeitos 

                                                           
45 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. In www.stj.gov.br. REsp nº 51372 / RJ- 1994/0021716-1. *Rel. 
Ministro Nilson Naves. Terceira Turma. J. 11.10.94. 
46 BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 
1988. 
47 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 18. 
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perversos’ do mercado de consumo, atribuindo a ele uma igualdade jurídica destinada a 

compensar a sua desigualdade econômica frente ao fornecedor”48, de acordo com 

CAVALIERI FILHO. 

A dinamicidade do mercado de consumo promove o surgimento dos contratos de 

adesão, que restringem a autonomia privada dos destinatários finais dos produtos e 

serviços. Contudo, deve-se observar o cumprimento da boa-fé objetiva, que consiste em 

agir com probidade, lealdade em todas as fases da tratativa contratual, conforme dispõe 

o artigo 422 do CC/02: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 

contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.49 

Para se adaptar a essa realidade social, o CDC adotou a responsabilidade 

objetiva escudada no denominado risco do empreendimento, porque a simples 

existência da atividade econômica no mercado exercida pelo fornecedor, já o torna 

obrigado a reparar o dano causado por essa atividade, desde que comprovado o dano e o 

nexo de causalidade. Tal premissa é aplicável aos acidentes de consumo (fato do 

produto e fato do serviço) e aos vícios do produto e do serviço. 

Nesse sentido, MARQUES explica que “o fundamento da responsabilidade civil 

do fornecedor deixou de ser uma relação contratual (responsabilidade contratual) ou o 

fato ilícito (responsabilidade aquiliana), para se materializar em função da existência de 

um outro tipo de vínculo: a relação jurídica de consumo, contratual ou não.”50 

Portanto, embora a relação jurídica de consumo não se concretize, ou seja, que 

contrato não se efetive, haverá a aplicação do CDC, pois a possibilidade da ocorrência 

dessa relação já é suficiente para que o potencial consumidor seja protegido pela lei. A 

garantia da responsabilização independe da estipulação de uma avença contratual, como 

é o caso dos terceiros que são vítimas, pois são considerados consumidores por 

equiparação, consoante preconiza o 17 desse dispositivo: “Para efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”.51 

                                                           
48 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2008. p.167. 
49 BRASIL. Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm Consultado em 31/10/2017 
50 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos; BESSA, Leonardo Roscoe; MARQUES, Cláudia Lima. 
Manual de direito do consumidor. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 141. 
51 BRASIL. Código de Defesa do Consumidor (CDC). Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível 
em: www.planalto.gov.br/ccivil/leis/l8078.htm. Acesso em 30 de outubro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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Coaduna-se com esse entendimento, a lição de MORSELLO na qual “a 

obrigação de segurança se autonomizou, denotando suporte constitucional, 

independentemente da existência de responsabilidade extracontratual ou contratual, o 

que robustece a inserção do terceiro como vítima equiparável ao consumidor, fazendo 

jus a reparação integral do dano”.52 

Com efeito, observa-se a adoção pelo CDC da responsabilidade objetiva, 

conforme preceituam os art. 12, caput e art. 14, caput e §1° deste Código, nos quais o 

fornecedor de serviços responderá independentemente de culpa pelos danos causados 

aos consumidores relativos à prestação de serviços. Assim, o microssistema 

consumerista tornou possível uma proteção individual real e mais efetiva, sendo pautada 

na justiça distributiva e na dignidade da pessoa humana, pois, com a objetivação da 

responsabilidade, o agente econômico teve que reparar os danos patrimoniais e 

extrapatrimoniais causados aos consumidores por defeitos dos produtos ou serviços 

colocados no mercado de consumo, tornando dispensável a prova da culpa do 

responsável. 

Ademais, CAVALIERI FILHO53 pondera que serviço perigoso não corresponde 

a serviço defeituoso, porque a obrigação de indenizar só surgirá com a ocorrência do 

dano, quando o serviço oferecido não é prestado com a segurança que dele lhe espera, já 

que o fato gerador da responsabilidade em exame não é o perigo em si, mas o defeito do 

serviço. 

Além disso, FILOMENO fundamenta a ocorrência da responsabilidade objetiva, 

descrevendo que “o interesse público exige a máxima proteção à saúde e segurança 

pessoais, já que o fato de se colocar um produto ou serviço no mercado acarreta a 

responsabilidade exatamente porque o seu responsável assegura sua fruição normal, 

ficando o consumidor sempre em situação de vulnerabilidade por não exercer qualquer 

tipo de controle sobre os produtos e serviços que são colocados à disposição. Essa 

expectativa de fruição normal constitui em uma garantia implícita da responsabilização 

objetiva”.54 

                                                           
52 MORSELLO, Marco Fábio. Responsabilidade civil no transporte aéreo. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 
466. 
53 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. p.167. 
54 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 18. 



35 
 

Tecidas referidas considerações, MORSELLO aduz que “uma vez configurada a 

existência da relação de consumo, o contrato de transporte aéreo será regido por regime 

de responsabilidade objetiva”.55 Conclui-se, assim, que para a configuração da 

responsabilidade do transportador aéreo é necessário a presença dos seguintes 

pressupostos: ação ou omissão do agente, o resultado negativo que atinge a pessoa ou os 

seus bens e o nexo causal revelado entre o agente e o dano. 

3.1 Responsabilidade pelo Vício do Serviço 

Cumpre frisar, inicialmente, que há distinções entre vícios e defeitos. O vício 

ocorre quando as características de qualidade ou quantidade dos produtos ou serviços os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo ou que lhes diminuam o valor ou, ainda, 

quando há disparidade entre eles e as informações contidas nas respectivas embalagens 

ou nas mensagens ou ofertas publicitárias, segundo disposto no art. 20, caput do CDC. 

Desta forma, MIRAGEM ensina que são “três os deveres colocados em relevo: a 

qualidade do produto ou do serviço, a quantidade e a informação transmitida pelo 

fornecedor”.56 

Porém, o defeito é mais amplo que o vício, pois além de tornar os produtos ou 

serviços inadequados aos fins que se destinam, causa danos ou representa risco à vida, 

saúde ou segurança dos consumidores, ocasionando os denominados acidentes de 

consumo, que atingem principalmente um direito extrapatrimonial. Nesse diapasão, 

entende NUNES que “o defeito tem ligação com o vício, mas, em termos de dano 

causado ao consumidor, ele é mais devastador”.57 

Observa-se que a responsabilidade pode ser aplicada para qualquer relação de 

consumo, pouco importando a existência de um contrato entre o consumidor e o 

fornecedor, porque a garantia não é restrita ao vínculo contratual, admitindo a 

possibilidade do prejuízo se estender em desfavor de terceiros determinados e 

indeterminados, embora não sejam destinatários finais do produto ou serviço. 

3.2 Responsabilidade pelo Fato do Serviço 

                                                           
55 MORSELLO, Marco Fábio. Responsabilidade civil no transporte aéreo. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 
466. 
56 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 
488. 
57 NUNES, Luis Antônio Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 345. 
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Na responsabilidade pelo fato do serviço, têm-se os acidentes de consumo, que 

são acontecimentos externos que causam danos materiais ou morais ao consumidor, em 

virtude dos defeitos do serviço. De acordo com NUNES58, este irá criar um problema 

extra, um dano maior que simplesmente o mau funcionamento ou o não funcionamento, 

causando dano ao patrimônio jurídico material ou moral do consumidor. 

Acerca da matéria, LISBOA59 entende que nessa espécie de responsabilidade 

“há um vício exógeno ou extrínseco, ou seja, um defeito que ultrapassa a própria 

matéria física do objeto mediato da relação de consumo (o bem da vida), provocando 

danos extrapatrimoniais ao consumidor. 

Com isso, o defeito irá atingir a esfera dos direitos da personalidade do 

consumidor, como a vida, saúde e segurança, que são colocados em risco com a 

ocorrência do acidente de consumo, este que se constitui como elemento gerador da 

responsabilidade civil objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, in verbis: 

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. 

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor 

dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as 

quais: 

I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

III - a época em que foi fornecido. 

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. 

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

                                                           
58 NUNES, Luis Antônio Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 222. 
59 LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo. 2 ed. rev. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p.75. 
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§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante 

a verificação de culpa”.60 

Em suma, no que concerne às agências de viagem e às operadoras de turismo, 

elas responderão solidariamente com o transportador, apenas quando o dano decorrer de 

sua atividade de intermediação, compra e venda de bilhetes aéreos, pois se enquadram 

na determinação legal estipulada pelo art. 25, §1° do CDC, em que “havendo mais de 

um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela 

reparação prevista nesta e nas Seções anteriores”61 

Nessa lógica, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se manifestou, sob a 

voz da Desembargadora Sandra Galhardo Esteves, que “o só-fato de o transporte aéreo 

propriamente dito ser prestado pela empresa aérea não exclui a responsabilidade da 

agência por inexecução ou prestação defeituosa do serviço, pois é ela quem realiza a 

escolha e viabiliza a contratação, integrando a cadeia de prestação de serviços e 

recebendo percentual dos valores pagos pelas passagens. A responsabilidade, in casu, 

é solidária e objetiva, à luz da legislação consumerista”.62 

Depreende-se que a responsabilização do fornecedor não decorre do contrato em 

si, mas de ter ofertado o serviço fora da previsibilidade esperada, com a violação dos 

padrões de segurança. Portanto, na seara do transporte aéreo, as transportadoras aéreas 

respondem objetivamente pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados aos 

seus passageiros e às demais vítimas do acidente de consumo, englobando mesmo quem 

não é destinatário final do serviço. 

Nesse sentido, os danos causados a terceiros na superfície, provenientes de 

aeronave, pessoa ou coisa dela caída, propiciam a inserção no regime de 

responsabilidade extracontratual objetiva, sob o status de consumidor por equiparação. 

Isso acontece porque é inconcebível que terceiros vítimas tenham o ônus de arcar com 

os prejuízos, já que não contribuíram para o surgimento do evento danoso, sendo 

alheios à situação. Além disso, a reparação dos danos deverá ser realizada de maneira 

integral, não cabendo limites indenizatórios, de acordo com doutrina MARQUES 

                                                           
60 BRASIL. Código de Defesa do Consumidor (CDC). Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível 
em: www.planalto.gov.br/ccivil/leis/l8078.htm. Acesso em 07 de novembro de 2017. 
61 BRASIL. Código de Defesa do Consumidor (CDC). Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível 
em: www.planalto.gov.br/ccivil/leis/l8078.htm. Acesso em 07 de novembro de 2017. 
62 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n° 9200941-32.2008.8.26.0000. 12ª 
Câmara de Direito Privado. Desembargadora Relatora: Sandra Galhardo Esteves. DJ 30/11/2012. 
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entende que “o dever de indenizar instituído pelo CDC é integral. Logo, as hipóteses de 

responsabilidade civil tarifada, em sede de acidente de consumo ou não, previstas para 

certos serviços (o transporte aéreo, por exemplo), quedam-se totalmente afastadas do 

novo texto, exceto quando se esteja diante de uma pura relação jurídica comercial”.63 

Destarte, referida doutrinadora afirma, ainda, que não é relevante que o 

fornecedor prove que agiu com a maior diligência possível, pois não se trata de mera 

presunção de culpa em que o obrigado pode ilidir provando que atuou com diligência.64 

Conclui-se, portanto, que o transportador não se exime mesmo provando que realizou 

todas as medidas necessárias ou que foi impossível fazê-las, devendo provar as 

excludentes de responsabilidade. 

 

3.3 Excludentes de Responsabilidade 

É importante ter em mente ao se tratar de Responsabilidade Civil por fato do 

transportador em sede de Transporte Aéreo, que algumas circunstâncias tem a 

capacidade de atenuar ou mesmo isentar a Responsabilidade Civil dos prestadores deste 

tipo de serviço. Dentre elas se pode elencar: força maior ou caso fortuito; fato exclusivo 

ou culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro.  

3.3.1 Caso fortuito ou força maior 

Não sendo o fato possível de ser evitado ou impedido e havendo carência de 

Culpa denota-se a existência da excludente do caso fortuito ou força maior. 

Em sede de Transporte Aéreo, tem-se admitido as seguintes hipóteses como 

caracterizadoras das excludentes da força maior ou caso fortuito, previstas para o caso 

de atraso, de forma expressa, no art. 256, parágrafo 1º, alínea b) (passageiros) e art. 264, 

inc. I do Código Brasileiro de Aeronáutica (bagagens ou mercadorias) em que fique 

provado que o fato que deu causa ao atraso era necessário e impossível de ser previsto, 

evitado ou impedido. 

                                                           
63 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos; BESSA, Leonardo Roscoe; MARQUES, Cláudia Lima. 
Manual de direito do consumidor. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 163. 
64 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos; BESSA, Leonardo Roscoe; MARQUES, Cláudia Lima. 
Manual de direito do consumidor. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 148. 
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Já o art. 264, inc. II, prevê de algumas situações que ilidem a responsabilidade 

do transportador com relação às mercadorias (perda, destruição ou avaria), no entanto, 

não se compreendem estas como caso fortuito ou força maior, sendo meramente 

enumerativas visto não existir previsão expressa na Legislação específica, são elas: a) a 

natureza ou vício da própria mercadoria; b) embalagem defeituosa da carga feita por 

pessoa ou seus prepostos; d) ato de autoridade pública referente a carga. Já a 

circunstância prevista na alínea c) do artigo supra referido (264, inc. II do Código 

Brasileiro de Aeronáutica), que respeita a ato de guerra ou conflito armado deve ser 

tratada como exceção à regra sendo tomada como caso fortuito ou força maior.  

Por fim, denota-se que a isenção de responsabilidade pelos Danos causados por 

caso fortuito e força maior tem por esteio o fato de que, se a obrigação de ressarcimento 

se dá em decorrência de acontecimentos que escapam ao poder do agente, haja vista sua 

gênese em um fator estranho, a consequência lógica é o afastamento da reparação dos 

Danos. Cumpre ainda destacar a relação intrínseca do dever de reparação por parte do 

transportador quando o fato tiver relação com os riscos relativos a prestação de serviço 

de transporte. 

3.3.2 Da culpa exclusiva da vítima 

No caso de Culpa exclusiva da vítima, há o desaparecimento da relação entre 

causa e efeito entre o ato praticado pelo agente e o prejuízo o qual a vítima teve de 

suportar. A vítima deverá arcar com todos os prejuízos, pois o agente que causou o 

Dano é apenas um instrumento do acidente, não se podendo falar em Nexo Causal entre 

sua ação e a lesão. 

Contempla-se a excludente do fato exclusivo da vítima nos casos de morte e 

lesão de passageiro que resultar exclusivamente do estado de saúde do mesmo (art. 256, 

parágrafo 1º, alínea a do Código Brasileiro de Aeronáutica), no caso de transporte de 

mercadoria ou carga, se verifica a existência da excludente no art. 264 inc. II, alínea b 

do Código Brasileiro de Aeronáutica (em relação à sua respectiva perda, avaria ou 

destruição) que trata da embalagem defeituosa da carga feita por preposto da pessoa ou 

pela própria pessoa expedidora. 

Em relação ao fato exclusivo da vítima, não subsiste polemica quanto à 

aplicação do CDC ou da legislação especial, já que resultam dos diplomas as mesmas 

consequências jurídicas. 
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3.3.3 Do fato de terceiro 

Como do próprio nome já se infere, ocorre tal eximente quando o Dano causado 

se der por parte de um terceiro, quebrando assim o nexo de causalidade, e, em 

consequência isentando o agente de reparar o Dano. 

Dentre as situações as quais se pode fazer alusão quanto à aplicabilidade do fato 

de terceiro em sede de Transporte Aéreo se encontra no caso de atraso de mercadorias a 

determinação de autoridade aeronáutica, que será responsabilizada. Entende-se aqui 

pela aplicabilidade do CDC no que reflete a ausência de limitação, mas a sua 

subserviência ao Código Brasileiro de Aeronáutica no que tange a admissão da 

excludente do fato de terceiro pelo mesmo diploma. Há de se observar para que subsista 

o dever de indenizar decorrente de tal excludente a questão dos riscos de atividade que 

devem ser suportados pelo transportador. 

 

4. CONFLITO DE NORMAS ENTRE O CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, A CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E O CÓDIGO BRASILEIRO 

DE AERONÁUTICA 

O trafego aéreo é regulado para voos internacionais pela Convenção de 

Varsóvia, e para voos domésticos é regulamentado pelo Código Brasileiro de 

Aeronáutica, instituído na Lei 7.565/86. Há divergência entre estes dois diplomas legais, 

haja vista que para a Convenção de Varsóvia, no artigo 20, a responsabilidade dos 

transportadores é subjetiva, uma vez que se isenta de culpa caso comprovado que tomou 

todas as precauções necessárias para evitar o acidente que foi ratificada pelo Brasil.  

Pela legislação brasileira, o risco de acidentes é inerente do contrato de 

transporte aéreo, baseando-se na teoria do risco e, por consequência, eventual desastre 

aéreo será responsabilidade objetiva na empresa contratada, nos termos do artigo 256 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica. Ainda, no Brasil, há questão relativa à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ratificou o entendimento do Código 

Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se a responsabilidade objetiva no fornecimento de 

quaisquer serviços, entendimento este que está claramente exposto no artigo 14 do 

CDC.  
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Cabe ressaltar que a haverá a aplicação do CDC em caso de desastres aéreos, 

tendo em vista que certamente trata-se de uma relação contratual de consumo, tendo 

total respaldo do CDC. A responsabilidade prevista no CDC é objetiva, vez que seu 

artigo 14 estabelece que o fornecedor responda independentemente de culpa por defeito 

no serviço prestado. Além do mais, em caso de desastre aéreo, incontroverso que houve 

dano no serviço prestado, devendo-se, ainda, levar-se em consideração a 

hipossuficiência do consumidor no que tange a esta relação de consumo. A questão é 

qual norma deverá prevalecer, já que o Brasil ratificou a Convenção de Varsóvia, 

sobrepondo-se a legislação interna do país, ou devendo-se aplicar as leis internas 

brasileiras. Entendemos que, uma vez o Brasil ser um país soberano e, mesmo tendo 

ratificado o Tratado internacional, a sua aplicação não poderá ser contrária às 

legislações vigentes no país. Além do mais, o CDC foi instituído no ordenamento 

jurídico brasileiro posteriormente à ratificação da Convenção de Varsóvia, podendo se 

afirmar que aquele código revogou todas as disposições anteriores que o contrariam. 

Uma vez aplicando-se o CDC, a responsabilidade civil da transportadora será 

objetiva mesmo em caso fortuito e/ou força maior. No que tange a acidentes causados 

por terceiros, uma vez ser responsável objetiva, esta também responderá por este dano, 

tendo o direito de regresso contra o terceiro causador do dano, conforme o disposto no 

artigo 735 do Código Civil. Caso não se aplicasse a responsabilidade objetiva nas 

transportadoras aéreas, tendo em vista o disposto na Convenção de Varsóvia, haveria 

total insegurança jurídica interna, haja vista que quaisquer outros serviços teriam 

responsabilidade objetiva, menos os acidentes aéreos. 

As relações não abrangidas pelo CDC são regidas pela Convenção de Varsóvia, 

pelo Código Brasileiro de Aeronáutica e pelo Código Civil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao limiar deste estudo monográfico buscou-se analisar o aspecto indenizatório 

relacionado à Responsabilidade Civil das companhias aéreas quando do afrontamento 

com fato gerador capaz de ensejar dever de reparação, seja no caso de lesão corporal ou 
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morte de passageiro, atraso na prestação do serviço, perda, extravio ou avaria de 

Bagagem e mercadoria, bem como o atraso na devolução das mesmas. 

Pôde-se constatar, que por ser a natureza do Contrato realizado entre particular e 

prestador de serviço de transporte aéreo adesiva, por vezes se vê a parte contratante 

coagida a efetuar a contratação, não estando de acordo com as cláusulas dispostas no 

Contrato. 

Viu-se também que na seara da prestação de serviço de transporte aéreo, 

decorrem determinados deveres ao transportador como o de custódia no caso de 

transporte de mercadorias e bagagens e de celeridade e segurança no caso de transporte 

de passageiros. Constatou-se o impedimento por parte das empresas de transporte aéreo 

de fixar cláusulas que de qualquer forma atenuem ou exonerem as suas respectivas 

responsabilidades. 

Sendo assim, a análise realizada enseja a conclusão de que a eleição das normas 

do CDC, ante a constatação de uma relação de consumo, reduz a alocação de custos a 

ser suportada pela vítima quando se depara com a limitação da indenização. 
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