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RESUMO: 

 

O presente trabalho objetiva analisar, sob o ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, a 

discussão sobre a antinomia entre as Convenções de Varsóvia e Montreal, que estipulam um 

teto máximo de indenizatório às vítimas de acidentes aéreos, e o Código de Defesa do 

Consumidor que, ao promover a proteção do consumidor, estabelece a indenização integral 

pelos danos sofridos pelo fato do serviço. Inicialmente, analisa-se regulação internacional do 

transporte aéreo no tocante ao regime de responsabilidade, atentando-se para sua evolução e 

origem histórica. Em seguida, contextualiza-se a proteção do consumidor no ordenamento 

jurídico brasileiro, ressaltando o regime de responsabilidade pelo fato do serviço e o princípio 

da reparação integral dos danos. Por fim, passa-se para a análise da antinomia existente entre 

os diplomas, buscando-se a melhor solução diante da atual realidade da sociedade brasileira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade do transportador aéreo. CDC.  Convenção de 

Varsóvia. Convenção de Montreal. Proteção do consumidor. Antinomia. Limitação da 

indenização.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT: 

 

This study aims at analyzing, from the point of view of doctrine and jurisprudence, the 

discussion encompassing the antinomy between the Warsaw and Montreal Conventions, 

which stipulate a maximum limit of indemnity to victims of air accidents and the Code of 

Consumer Protection, which provides a full indemnity for damages suffered because of the 

service. First, there will be an analysis of the international regulation of air transport in 

relation to the liability system, to its historical origin and evolution. Then, it contextualizes 

consumer protection in the Brazilian legal system, emphasizing the liability system of the 

service and the principle of full compensation for the damage. Lastly, it analysis the antinomy 

between the laws, seeking at best solution to the current reality of brazilian society. 

 

KEYWORDS: Air Carrier Liability. CDC. Warsaw Convention. Montreal Convention. 

Consumer protection. Antinomy. Limits of indemnity. 
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INTRODUÇÃO  

 

 A ambição de voar sempre esteve presente na imaginação do homem. No decorrer da 

história, principalmente a partir do final do século XIX, diversas máquinas foram projetadas 

para satisfazer este desejo, porém, sem muito sucesso. Não obstante, tendo em vista sua 

posterior utilidade bélica e econômica, a aviação evoluiu muito rapidamente, principalmente 

se considerarmos todos os avanços tecnológicos obtidos em pouco mais de um século. 

 

 A história da aviação teve início, oficialmente, com o brasileiro Alberto Santos 

Dumont que, em 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, na França, efetuou o 

primeiro voo de avião até então registrado, percorrendo 220 metros em 21 segundos a seis 

metros do solo.1 

 

 Após alguns anos, com a Primeira Guerra Mundial, a aviação, antes tida 

tradicionalmente como uma atividade aventureira, passou a ter um papel fundamental no 

conflito, visto que permitia uma ampla vantagem nas zonas de batalhas. Em função do 

inegável interesse estatal, a indústria aeronáutica obteve grande desenvolvimento no período, 

originando um legado para a exploração do serviço de transporte aéreo no pós-guerra. 

 

 Com o escopo de proteger e atrair novos investimentos para este setor de alto risco, foi 

editada, em 12 de outubro de 1929, a Convenção de Varsóvia2, que disciplinou o transporte 

aéreo internacional, além de estabelecer o regime de responsabilidade do transportador aéreo 

por danos aos passageiros, bens e cargas.  

 

Nessa oportunidade, erigiu-se uma Convenção pautada na responsabilidade subjetiva 

com culpa presumida e na indenização limitada, sob a justificativa de que a aviação civil 

ainda era um setor em formação e, por isso, não mereceria suportar todos os riscos advindos 

de eventos imprevisíveis. 3 

                                                           
1 MORSELLO, Marco Fábio. Responsabilidade Civil no Transporte Aéreo. São Paulo: Atlas, 2007. p. 46. 
2 BRASIL. Decreto n.º 20.704, de 24 de novembro de 1931. Promulga a Convenção de Varsóvia, para a 
unificação de certas regras relativas ao transporte aéreo internacional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D20704.htm>. Acesso em: 10 out. 2012. 
3 LIMA, Maria Carolina Seifriz. Noções gerais acerca da responsabilidade civil do transportador aéreo. Revista 
brasileira de direito aeronáutico e espacial. 2006, n.89, p.30-33. Disponível em: 
<http://www.sbda.org.br/revista/Anterior/1783.htm>. Acesso em: 10 out. 2012. 
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 Diante da expansão e massificação constante do transporte aéreo, juntamente com a 

diminuição dos índices de acidentes, a sistemática proposta pelo referido diploma 

internacional se mostrou insubsistente, uma vez que o patamar indenizável não mais fazia jus 

à compensação pelos danos sofridos.  

 

Assim, com o objetivo de revisar e ampliar o montante indenizável, a Convenção de 

Varsóvia foi alterada por diversos outros instrumentos, quais sejam: o Protocolo de Haia4 

(1955), a Convenção de Guadalajara5 (1967), o Protocolo de Guatemala (1971) e os 

Protocolos Adicionais 1, 2, 3 e 4 de Montreal6 (1975), que, em conjunto, formam o Sistema 

de Varsóvia. 

 

Neste contexto, faz-se mister observar que o tratamento jurídico do transporte aéreo 

brasileiro teve origem com o Código Brasileiro de Aeronáutica7, promulgado em 1986, que 

reafirma as principais diretrizes do Sistema de Varsóvia, razão pela qual o patamar-limite 

indenizável também está presente em seus dispositivos. 

 

Destaca-se que, posteriormente, visando à atualização do Sistema de Varsóvia e a 

unificação dos diversos regulamentos referentes ao transporte aéreo internacional, foi 

assinada, em maio de 1999, a Convenção de Montreal8. Apesar de representar um passo 

                                                           
4 BRASIL. Decreto n.º 56.463, de 15 junho de 1965. Promulga o Protocolo de emenda da Convenção para a 
unificação de certas regras relativas ao transporte aéreo internacional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D56463.htm>. Acesso em 10 out. 12. 
5 BRASIL. Decreto n.º 60.967, de 07 julho de 1967. Promulga o Convênio complementar ao Convênio de 
Varsóvia para unificação de certas regras relativas ao transporte aéreo internacional realizado por quem não seja 
transportador contratual. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-60967-
7-julho-1967-402113-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 10 out. 12. 
6 O Brasil apenas promulgou os Protocolos de Montreal nºs. 1, 2 e 4. BRASIL. Decreto n.º 2.860, de 7 de 
dezembro de 1998. Promulga os Protocolos Adicionais nºs 1 e 2, assinados em Montreal, em 25 de setembro de 
1975, que modificam a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo 
Internacional, concluída em Varsóvia, em 12 de outubro de 1929, e emendada pelo Protocolo celebrado na Haia, 
em 28 de setembro de 1955, com a reserva constante do Artigo X, do Protocolo nº 2. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2860.htm>. Acesso em: 10 out. 2012.; e, BRASIL. Decreto n.º 
2.861, de 7 de dezembro de 1998. Promulga o Protocolo Adicional nº 4, assinado em Montreal, em 25 de 
setembro de 1975, que modifica a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo 
Internacional, concluída em Varsóvia em 12 de outubro de 1929, e emendada pelo Protocolo celebrado na Haia, 
em 28 de setembro de 1955, com a reserva constante do Artigo XXI, parágrafo 1º alínea "a", do referido 
Protocolo. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2861.htm>. Acesso em: 10 out. 2012. 
7 BRASIL. Lei n.º 7.565, de 19 de dezembro de 1986. Dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7565.htm>. Acesso em: 10 out. 2012. 
8 BRASIL. Decreto n.º 5.910, de 27 de setembro de 2006. Promulga a Convenção para a Unificação de Certas 
Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999. Disponível 
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importante no que se refere ao sistema de responsabilidade do transportador aéreo, a 

Convenção de Montreal pouco inovou nesta seara, mantendo a sistemática de indenização 

limitada. 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a defesa do consumidor 

adquiriu status de direito fundamental, ganhando, portanto, uma posição relevante na atual 

ordem jurídica brasileira. Por conseguinte, a edição do Código de Defesa do Consumidor9, em 

1990, veio dar efetividade prática ao direito do consumidor, objetivando prevenir e reparar os 

danos aos consumidores. 

 

Por sua vez, a consagração do princípio da reparação integral dos danos sofridos pelo 

Código de Defesa do Consumidor evidenciou a antinomia existente entre este último e os 

regimes jurídicos das Convenções (Varsóvia e Montreal), no que diz respeito à 

responsabilidade civil do transportador aéreo nos casos em que houver uma relação de 

consumo. 10 

 

De fato, com a mudança de paradigma alcançada pelo ordenamento jurídico brasileiro 

com relação à limitação da indenização, a aplicabilidade do microssistema de defesa do 

consumidor em detrimento dos tratados internacionais passou a ser altamente discutida por 

toda a comunidade jurídica.   

 

Considerando o supramencionado conflito de normas e, também, o expressivo número 

de acidentes aéreos ocorridos no Brasil nos últimos anos11, o presente trabalho objetiva 

analisar, sob o ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, a discussão sobre a 

compatibilidade dos diplomas internacionais que limitam a responsabilidade do transportador 

aéreo em casos de acidente até um determinado valor, e o microssistema do Código de Defesa 

                                                                                                                                                                                     

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5910.htm>. Acesso em: 10 out. 
2012.  
9 BRASIL. Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm>. Acesso em 10 out. 12. 
10 MORSELLO, Marco Fábio. op. cit., p. 68. 
11 Conforme dados disponibilizados pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos - 
CENIPA, disponível em: <http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/index.php/estatisticas/estatisticas/aviacao-civil-
brasileira>. Acesso em: 10 out. 12. Ver também: NETO, Roberto Grassi. Crise no setor aéreo e a 
responsabilidade por acidente de consumo. Disponível em: 
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/roberto_grassi_neto.pdf>. Acesso em: 10 out. 2012. 
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do Consumidor que, ao promover a defesa do consumidor, estabelece a indenização integral 

pelos danos sofridos pelo fato do serviço. 

 

Por fim, como será visto adiante, chegar-se-á à conclusão de que a aplicação do 

regime de responsabilidade consubstanciado no Código de Proteção ao Consumidor, qual 

seja, o da reparação integral e conforme a extensão do prejuízo sofrido, deve prevalecer em 

face das leis que regulam o setor aéreo. 
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1. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 Preliminarmente, faz-se necessário identificar que o objetivo do presente estudo não é 

destrinchar por completo o instituto da responsabilidade civil. Entretanto, é importante 

suscitar alguns conceitos e elementos sobre a matéria, que são fundamentais para a 

compreensão e diferenciação entre o regime de responsabilidade civil do transportador aéreo 

das Convenções e o sistema estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. 

 

1.1. DEFINIÇÃO 

 

 José de Aguiar Dias ensina que “o interesse em estabelecer o equilíbrio econômico-

jurídico alterado pelo dano é a causa geradora da responsabilidade civil” 12. Seguindo a 

mesma linha de raciocínio, Sergio Cavalieri Filho13, define o instituto da responsabilidade 

civil da seguinte maneira: 

 

Designa o dever de que alguém tem de reparar o prejuízo decorrente da 
violação de um outro dever jurídico. Em apertada síntese, responsabilidade 
civil é um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano 
decorrente da violação de um dever jurídico originário. 

 

Nesse sentido, Caio Mário da Silva Pereira14 destaca os elementos da responsabilidade 

civil: 

  

Do conceito, extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a 
verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento 
contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar 
se houve ou não o proposito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência 
de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja 
este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não 
patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de 
causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da 
conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do 
comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem 
jurídico. (grifou-se) 

 

                                                           
12 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 11ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 55. 
13 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6ª ed. São Paulo: Mallheiros, 2005. p. 24. 
14 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v. 1, 22ª ed.. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 
661. 
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Cabe lembrar que tais elementos estão positivados no Código Civil15, em seu art. 927, 

segundo o qual “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo”.  

 

Em linhas gerais, portanto, pode-se considerar que a responsabilidade civil 

corresponde a um dever que determinado sujeito possui de reparar o prejuízo causado a 

outrem, em virtude do descumprimento de uma obrigação imposta por lei ou por contrato. 

 

1.2.  RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA E OBJETIVA 

 

Como bem assinala Carlos Roberto Gonçalves, “conforme o fundamento que se dê à 

responsabilidade, a culpa será ou não considerada elemento da obrigação de reparar o dano” 
16. De fato, a principal diferença entre a responsabilidade subjetiva e objetiva se esteia na 

culpa. 

 

De acordo com a teoria clássica, a responsabilidade subjetiva tem como principal 

pressuposto a ideia de culpa, de sorte que a comprovação desta se faz necessária para que haja 

a justa compensação do prejuízo sofrido. É assim que o Código Civil, em seus arts. 927, 

caput, e 18617, disciplina este instituto. 

 

Posteriormente, criou-se a noção de responsabilidade subjetiva com culpa presumida, 

que se pauta na lógica de inversão do ônus da prova, ou seja, quem deve comprovar que não 

houve culpa é o sujeito que, supostamente, estará obrigado a reparar o dano. 

 

Todavia, com a evolução da sociedade e o desenvolvimento da indústria, o regime de 

responsabilidade baseado na culpa não se mostrou eficiente para solucionar todas as 

                                                           
15 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 10 out. 2012. 
16 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil, 10ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 21. 
17 Lei nº 10.406/02, art. 927: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 
repará-lo.”; 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”. 
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hipóteses. Assim, surgiu no ordenamento jurídico pátrio a responsabilidade objetiva, 

conforme dispõe o parágrafo único do art. 927. 18 

 

Sobre o conceito de responsabilidade objetiva, merece atenção o ensinamento de 

Carlos Roberto Gonçalves19: 

 

Diz-se que a responsabilidade é legal ou “objetiva”, porque prescinde da 
culpa e se satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade. Esta teoria, 
dita objetiva, ou do risco, tem como postulado que todo dano é indenizável, 
e deve ser reparado por quem a ele se liga por um nexo de causalidade, 
independentemente de culpa. 

 

Feitas as principais considerações acerca do instituto jurídico da responsabilidade 

civil, passa-se a analisar, no capítulo que se segue, os principais diplomas internacionais que 

regem o sistema da responsabilidade civil do transportador aéreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Lei nº 10.406/02, art. 927, parágrafo único: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 
por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. 
19 GONÇALVES, Carlos Roberto. op. cit., p. 22. 
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2. A REGULAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPO RTADOR 

AÉREO INTERNACIONAL 

 

2.1. O SISTEMA DE VARSÓVIA  

 

Com o término da Primeira Guerra Mundial, a indústria da aviação deu início à 

exploração de serviços aéreos internacionais visando às atividades comerciais, isto é, o 

transporte aéreo de cargas e passageiros. Assim, a necessidade de regulamentação deste 

serviço se mostrou imperiosa, principalmente, no que tange ao regime de responsabilidade 

civil aplicável às companhias aéreas. 

 

Foi então que, em 12 de outubro de 1929, editou-se a Convenção de Varsóvia, tendo 

como escopo a uniformização das normas que regulam a questão da responsabilidade das 

empresas aéreas. Tal Convenção é aplicável a todo transporte internacional20 de pessoas, 

bagagens ou mercadorias, efetuado por aeronave mediante remuneração, conforme disposto 

em seu art. 1º, n.º 1:  

 

Aplica-se a presente Convenção a todo transporte internacional de pessoas, 
bagagem ou mercadorias, efetuado por aeronave, mediante remuneração. 
Aplica-se igualmente aos transportes por aeronave efetuados gratuitamente 
por empresa de transportes aéreos. 

 

Ressalta-se que, diante da realidade da época, na qual a atividade de transporte aéreo 

era considerada de alto risco, a Convenção de Varsóvia instituiu limitações à responsabilidade 

do transportador, em posição claramente favorável às companhias aéreas. 

 

É esse o entendimento de Marco Fábio Morsello21 que, fazendo referência ao estudo 

de Huibert Drion, aponta as principais vantagens estabelecidas pela Convenção de Varsóvia: 

 
                                                           
20Convenção de Varsóvia, art. 1º, n.º 2: “Denomina-se "transporte internacional", nos termos da presente 
Convenção, todo transporte em que, de acordo com o estipulado pelas partes, o ponto de partida e o ponto do 
destino, haja ou não interrupção de transporte, ou baldeação, estejam situados no território de duas Altas Partes 
Contratantes, ou mesmo no de uma só, havendo escala prevista em território sujeito á soberania, suzerania, 
mandato ou autoridade de outro Estado, seja ou não Contratante. O transporte, que, sem tal escala, se efetuar 
entre territórios sujeitos a soberania, suzerania, mandato ou autoridade da mesma Alta Parte Contratante, não se 
considera internacional, nos termos desta Convenção.” 
21 MORSELLO, Marco Fábio. op. cit., p. 54. 
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Visando à efetiva sistematização das vantagens propiciadas à época pelo 
advento da Convenção, como ressalta Drion, há preponderância daquelas 
que favorecem ao transportador, a saber: (a) proteção de setor em formação; 
(b) divisão de riscos advindos de eventos extraordinários, que não poderiam 
ser carreados exclusivamente ao novo setor; (c) possibilidade oferecida ao 
transportador ou operador de estimar riscos, procedendo à consecução do 
seguro respectivo; (d) evitar litígios, tendo em vista a celeridade na obtenção 
da liquidação do montante indenizável; (e) possibilidade oferecida aos 
reclamantes em potencial de celebrar contratos de seguro de per se; (f) 
uniformização dos critérios legais de indenização junto às Altas Partes 
contratantes que ratificaram a Convenção, ressaltando, nesse aspecto, a 
vigência praticamente universal, já que quase todas as nações do mundo a 
ratificaram; (g) limitação do montante indenizável, em contrapartida à 
imposição de presunção de culpa ao transportador ou operador da aeronave.  

 

Observe-se que, conforme afirmamos alhures, a Convenção de Varsóvia, no decorrer 

dos anos, sofreu algumas modificações por diversos protocolos22, que, em conjunto, formam o 

Sistema de Varsóvia.  

 

O Sistema de Varsóvia, consagrou o regime de responsabilidade subjetiva com 

presunção de culpa (art. 20, n.º 1)23, invertendo-se o ônus da prova, com a finalidade de não 

dificultar ou, até mesmo, tornar inviável a comprovação da ação culposa do transportador pela 

vítima do acidente.24 

 

Nesse sentido, Claudia Lima Marques25 afirma: 

 

A responsabilidade do transportador aéreo prevista na Convenção de 
Varsóvia é uma responsabilidade subjetiva, baseada na culpa. O sistema 
básico da Convenção representa-se por duas normas: a) a da presunção de 
culpa do transportador aéreo (ônus), tanto em caso de morte, de ferimento ou 
de outra lesão corporal sofrida pelo viajante, como em caso de perda, 
destruição ou avaria das bagagens registradas e cargas; com a inversão do 
ônus da prova o passageiro não precisa provar a culpa do transportador, 
basta a simples existência do dano, mas a inexistência de culpa pode levar à 
desoneração do transportador; e b) a da limitação da responsabilidade do 
transportador. 

 

                                                           
22 O Protocolo de Haia, a Convenção de Guadalajara (1967), o Protocolo de Guatemala (1971) e os Protocolos 
Adicionais 1, 2 e 4 de Montreal (1975). 
23 Convenção de Varsóvia, art. 20, n.º 1: “O transportador não será responsável se provar que tomou, e tomaram 
os seus prepostos, todas as medidas necessárias para que se não produzisse o dano, ou que lhes não foi possível 
tomá-las.” 
24 Nesse sentido: CAVALIERI FILHO, Sergio. op. cit., p. 340. 
25 MARQUES, Claudia Lima. A responsabilidade do transportador aéreo pelo fato do serviço e o Código de 
Defesa do Consumidor – Antinomia entre norma do CDC e de leis especiais. Revista do Consumidor. n. 3, 
set/dez, 1992. 
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A Convenção impôs também um sistema de responsabilidade limitada, visando 

atenuar a carga indenizatória que as companhias aéreas poderiam suportar na época, que se 

baseia em valores pré-fixados. De acordo com tal regime, quando a companhia aérea causar 

prejuízo ao passageiro, durante o transporte aéreo, a indenização não deverá ultrapassar o 

valor correspondente a 125.000 Francos Poincaré (art. 22, n.º 1)26. 

 

No entanto, é importante esclarecer que, nos termos do art. 25 da Convenção de 

Varsóvia27, a responsabilidade limitada seria afastada caso a vítima comprovasse culpa grave 

ou dolo do transportador. Além disso, a Convenção estabelece hipóteses em que o 

transportador aéreo se exime do dever de indenizar a vítima, desde que consiga provar que 

adotou as medidas necessárias para evitar o dano ou que o prejuízo somente se concretizou 

por culpa exclusiva do passageiro (arts. 20 e 21)28. 

 

A Convenção de Varsóvia, apesar de ter tido um grande numero de adesões, sofreu sua 

primeira alteração através do Protocolo de Haia, em 28 de setembro de 1955. Nesta ocasião, 

decidiu-se pela majoração dos limites de indenização para a quantia de 250.000 Francos 

Poincaré (art. 22, n.º 1)29 e, também, ficou estipulado o custeio das despesas processuais 

(art.22, n.º 4)30. 

 
                                                           
26 Convenção de Varsóvia, art. 22, n.º 1: “No transporte de pessoas, limita-se a responsabilidade do 
transportador, á importância de cento e vinte e cinco, mil francos, por passageiro. Se a indemnização, de 
conformidade com a lei do tribunal que conhecer da questão, puder ser arbitrada em constituição de renda, não 
poderá o respectivo capital exceder aquele limite. Entretanto, por acordo especial com o transportador, poderá o 
viajante fixar em mais o limite de responsabilidade.” 
27 Convenção de Varsóvia, art. 25: “(1) Não assiste ao transportador o direito de prevalecer-se das disposições da 
presente Convenção, que lhe excluem ou limitam a responsabilidade, se o dano provém de seu dolo, ou de culpa, 
sua, quando, segundo a lei do tribunal que conhecer da questão, for esta considerada equivalente ao dolo. (2) 
Outrossim, ser-lhe-á negado esse direito se o dano houver sido causado, nas mesmas condições, por algum de 
seus propostos, no exercício de suas funções.” 
28 Convenção de Varsóvia, art. 20: “(1) O transportador não será responsável se provar que tomou, e tomaram os 
seus prepostos, todas as medidas necessárias para que se não produzisse o dano, ou que lhes não foi possível 
tomá-las. (2) No transporte de bagagem, ou de mercadorias, não será responsável o transportador se provar que o 
dano proveio de erro de pilotagem, de condução da aeronave ou de navegação, e que, a todos os demais 
respeitos, tomou, e tomaram os seus propostos, todas as medidas necessárias para que se não produzisse o 
dano.”; art. 21: “Se o transportador provar que o dano foi causado por culpa da pessoa lesada, ou que esta para 
ele contribuiu, poderá o tribunal, de conformidade com as disposições de sua lei nacional, excluir ou atenuar a 
responsabilidade do transportador.” 
29 Protocolo de Haia, art. 22, n.º 1: “No transporte de pessoas, limita-se a responsabilidade do transportador à 
importância de duzentos e cinquenta mil francos por passageiro. Se a indenização, segundo a lei do tribunal que 
conhecer da questão, puder ser arbitrada em constituição de renda, não poderá o respectivo capital exceder 
aquele limite. Entretanto, por acordo especial com o transportador, poderá o passageiro fixar em mais o limite da 
responsabilidade.” 
30 Protocolo de Haia, art. 22, n.º 4: “Os limites estabelecidos pelo presente artigo não poderão impedir o tribunal 
de conceder ainda, em conformidade com sua lei, uma quantia correspondente ao total ou a parte das despesas e 
outras custas que o processo haja acarretado ao demandante.” 
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Posteriormente, em 16 de setembro de 1961, foi assinada a Convenção de Guadalajara 

que, além de realizar outras modificações pontuais, assegurou o direito dos prepostos das 

companhias aéreas de se submeterem ao limite de indenização estabelecido no art. 22 da 

Convenção de Varsóvia.31 

 

Neste contexto, malgrado as diversas tentativas de modificação e atualização da 

Convenção de Varsóvia para compatibilizá-la com as novas necessidades da época, os 

Estados Unidos da América, visivelmente insatisfeitos com as diretrizes da referida 

Convenção, optou por sua denuncia em razão do baixo valor indenizatório que ainda 

vigorava.32 

 

Considerando o protagonismo dos Estados Unidos da América no cenário do 

transporte aéreo internacional, Morsello33 explica como ocorreu a edição do Acordo de 

Montreal: 

 

[...] a International Air Transport Association (IATA), representando as 
companhias aéreas, fixou reunião em Montreal, em fevereiro de 1966, 
logrando êxito na celebração de acordo com o Civil Aeronautics Board 
(CAB), órgão da administração governamental daquele país, por meio do 
qual se obteve a retirada da denúncia pretérita. 
Por meio, pois, do Montreal Agreement, os transportadores concordaram em 
proceder ao aumento dos limites de indenização, consubstanciados no art. 22 
da Convenção de Varsóvia, correlacionados com o dano-evento morte ou 
ferimentos, até o montante de US$ 75.000,00, se incluídas as despesas 
judiciais, ou US$ 58.000,00, sem a referida inclusão, o que, no entanto, não 
representa efetiva compensação à vítima na realidade contemporânea 
vigente. 

 

Com efeito, já que se trata de um pacto entre os Estados Unidos da América e as 

companhias aéreas que operavam no território, o Acordo de Montreal, por óbvia 

hermenêutica, somente teria aplicabilidade nos casos que envolvam voos que tenham como 

ponto de partida ou chegada o aludido país. 

 

                                                           
31 Conforme disposto no art. 5º: “Com relação ao transporte efetuado pelo transportador de fato, qualquer 
preposto deste ou do transportador contratual terá direito, se provar que atuava no exercício de suas funções, a 
invocar os limites de responsabilidade aplicáveis, conforme a presente Convenção, ao transportador do qual seja 
proposto a menos que se prove que atuou de tal forma que, nos termos da Convenção de Varsóvia, não possa 
invocar tais limites.” 
32 MORSELLO, Marco Fábio. op. cit., p. 60. 
33 Ibid., p.61. 



19 

 

Cumpre asseverar que, após o episódio do Acordo de Montreal, acrescentaram ao 

Sistema de Varsóvia o Protocolo de Guatemala e os Protocolos de Montreal, cujos objetivos 

eram, basicamente, aumentar os limites indenizatórios, determinar a revisão de forma 

periódica e constante do valor indenizável, e introduzir os Direitos Especiais de Saque como 

medida de valor, em substituição ao critério de Francos Poincaré. 

 

Os ulteriores aditivos ao Sistema de Varsóvia em nada colaboraram para aplicação do 

diploma internacional. Ao contrário, tais alterações não foram bem aceitas, porquanto 

mantiveram toda a antiga e obsoleta sistemática de indenização limitada erigida ainda no 

início do século passado. É sob esse prisma que Benjamin34 sustenta sua opinião: 

 

Curioso, então, que um setor que é peça fundamental no mosaico da 
globalização - o fenômeno político, econômico, social e jurídico que marca 
este fim de século - ainda seja regido por um regime legal instituído no 
início do século XX, quando a indústria aeronáutica estava na sua infância. 

 

 De fato, devido ao anacronismo do regime de responsabilidade previsto, o Poder 

Judiciário de diversos países35 signatários da Convenção deixaram de aplicar, paulatinamente, 

seus dispositivos, por entenderem que os limites fixados eram insignificantes e sequer 

atendiam aos anseios das vítimas pelos danos sofridos. 

 

2.2. A CONVENÇÃO DE MONTREAL 

 

Nota-se, com o passar dos anos, que a ausência de uniformidade e coesão nas normas 

do Sistema de Varsóvia ocasionou a fragmentação do mesmo. Não por outro motivo, alguns 

países se viram obrigados a consolidar seus próprios regulamentos internos referentes à 

matéria de responsabilidade do transportador aéreo.  

 

Por derradeiro, com o objetivo de substituir o supramencionado sistema e unificar, 

novamente, as regras relativas ao tráfego aéreo a nível mundial, criou-se a Convenção de 

                                                           
34 BENJAMIN, Antônio Herman. O transporte aéreo e o Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.sbda.org.br/revista/Anterior/1666.htm>. Acesso em: 19 out. 2012. 
35 Como, por exemplo: Estados Unidos, Itália, Japão e Alemanha. Cf.: MORSELLO, Marco Fábio. op. cit., pp. 
349-370. 
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Montreal, em 28 de maio de 1999, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio 

do Decreto n.º 5.910, de 27 de setembro de 2006. 

 

Nesse sentido, mister esclarecer que a Convenção de Montreal, de fato, se sobrepõe 

aos diplomas que formam o Sistema de Varsóvia em todos os países que ratificaram a referida 

convenção, consoante o art. 5536. 

 

A Convenção de Montreal incorporou no seu texto normativo, tal como fez o Sistema 

de Varsóvia, em seu âmbito de aplicação, o transporte internacional de pessoas, bagagem ou 

carga, mediante remuneração e o transporte gratuito efetuado em aeronaves (art. 1º). 

 

No que tange ao regime de responsabilidade do transportador aéreo, vale dizer que a 

Convenção de Montreal apresentou significativas mudanças, posto que no caso de morte ou 

lesão corporal adotou-se o regime de responsabilidade em dois níveis. Compartilhando deste 

entendimento, Andressa de Andrade37 assinala que a Convenção de Montreal inovou ao optar 

por esse novo regime: 

 

Inúmeros outros princípios da Convenção de Montreal poderiam ser citados 
como evidência precípua de seu caráter revolucionário e, não obstante, a 
quem quer que se detenha em seu exame, é incontestável a importância do 
novo regime de responsabilidade por morte ou lesão a passageiro [...] Trata-
se, a bem dizer, de um regime de responsabilidade em dois níveis, 
compreendendo a noção de responsabilidade objetiva até o limite de 100.000 

                                                           
36 Convenção de Montreal, art 55: “A presente Convenção prevalecerá sobre toda regra que se aplique ao 
transporte aéreo internacional: 1. entre os Estados Partes na presente Convenção devido a que esses Estados são 
comumente Partes: a) da Convenção para a Unificação de Certa Regras Relativas ao Transporte Aéreo 
Internacional, assinada em Varsóvia, em 12 de outubro de 1929 – (doravante denominada Convenção de 
Varsóvia); b) do Protocolo que modifica a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao 
Transporte Aéreo Internacional assinada em Varsóvia, em 12 de outubro de 1929, feito na Haia, em 28 de 
setembro de 1955 – (doravante denominado Protocolo da Haia); c) da Convenção complementar à Convenção de 
Varsóvia para a Unificação de Certa Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional realizado por Quem 
não seja o Transportador Contratual, assinada em Guadalajara, em 18 de setembro de 1961 – (doravante 
denominada Convenção de Guadalajara); d) do Protocolo que modifica a Convenção para a Unificação de Certas 
Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional assinada em Varsóvia, em 12 de outubro de 1929 
modificada pelo Protocolo feito na Haia, em 28 de setembro de 1955, assinado na cidade da Guatemala, em 8 de 
março de 1971 – (doravante denominado Protocolo da Cidade da Guatemala); e) dos Protocolos Adicionais 
números 1 a 3 e o Protocolo de Montreal número 4, que modificam a Convenção de Varsóvia modificada pelo 
Protocolo da Haia ou a Convenção de Varsóvia modificada pelo Protocolo da Haia e o Protocolo da Cidade da 
Guatemala, assinados em Montreal, em 25 de setembro de 1975 – (doravante denominados Protocolos de 
Montreal); ou 2. dentro do território de qualquer Estado Parte na presente Convenção devido a que esse Estado é 
Parte em um ou mais dos instrumentos mencionados nas letras a) a e) anteriores.” 
37 ANDRADE, Alessandra Arrojado Lisbôa de. Convenção de Montreal: derradeira esperança para o transporte 
internacional. Revista Brasileira de Direito Aeroespacial. Disponível em: 
<http://www.sbda.org.br/revista/Anterior/1678.htm >. Acesso em: 20 out. 2012. Nesse mesmo sentido: DIAS, 
José de Aguiar. op. cit., p. 285. 
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direitos especiais de saque (DES) (cerca de 135.000 dólares) e, em um 
segundo nível fundado na culpa presumida, a ausência de limites e o ônus da 
prova sobre o transportador. 

 

Em suma, de acordo com este regime de responsabilidade, em um primeiro nível, 

sempre haverá responsabilidade objetiva do transportador (art. 17, n.º 1) 38, respeitando-se o 

limite de 100.000 DES (art. 21, n.º 1)39 por passageiro. Contudo, o transportador pode se 

eximir do pagamento se provar culpa exclusiva da vítima (art. 20) 40. 

 

Já no segundo nível, a responsabilidade se pauta na noção de responsabilidade 

subjetiva, isto é, baseia-se na culpa, caso o prejuízo causado à vítima ultrapasse a quantia 

estipulada no referido artigo. Neste ponto, é importante destacar que o transportador poderá 

isentar-se de sua responsabilidade pelos danos excedentes ao valor de 100.000 DES se 

comprovar que o dano não ocorreu por sua negligência ou de seus prepostos (art. 21, n.º 2) 41. 

 

Ainda sobre o regime de responsabilidade instaurado pela Convenção, cabe atentar 

para a prestimosa observação de Morsello42: 

 

Observe-se que a responsabilidade objetiva que permeia o sistema, até o 
limite de 100.000 DES, não se erige ao status de teoria do risco integral ou 
responsabilidade absoluta, máxime tendo em vista a previsão de eximentes, 
escudadas na prova pelo transportador de culpa exclusiva da vítima, em 
caráter exclusivo ou concorrente e força maior extrínseca. 

 

Adicionalmente, outro grande avanço da Convenção de Montreal encontra-se no 

mecanismo de revisão dos limites de responsabilidade (art. 24), ao estabelecer que os valores 
                                                           
38 Convenção de Montreal, art. 17, n.º 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.” 
39 Convenção de Montreal, art. 21, n.º 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.” 
40   Convenção de Montreal, art. 20: “Se o transportador prova que a pessoa que pede indenização, ou a pessoa 
da qual se origina seu direito, causou o dano ou contribuiu para ele por negligência, erro ou omissão, ficará 
isento, total ou parcialmente, de sua responsabilidade com respeito ao reclamante, na medida em que tal 
negligência, ou outra ação ou omissão indevida haja causado o dano ou contribuído para ele. Quando uma pessoa 
que não seja o passageiro, pedir indenização em razão da morte ou lesão deste último, o transportador ficará 
igualmente exonerado de sua responsabilidade, total ou parcialmente, na medida em que prove que a negligência 
ou outra ação ou omissão indevida do passageiro causou o dano ou contribuiu para ele. Este Artigo se aplica a 
todas as disposições sobre responsabilidade da presente Convenção, inclusive ao número 1 do Artigo 21.”  
41 Convenção de Montreal, art. 21, n.º 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.” 
42 MORSELLO, Marco Fábio. op. cit., p. 75. 
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prescritos nos artigos 21, 22, e 23 deverão ser revisados a cada cinco anos, para que se 

mantenham sempre atualizados.  
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3. AS RELAÇÕES DE CONSUMO E A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR 

 

Com a evolução tecnológica e científica, bem como a intensificação das relações 

sociais, a proteção dos interesses dos consumidores se mostrou necessária.  Isso porque, os 

novos mecanismos de produção em série que surgiram nesta oportunidade, acabaram por 

aumentar os riscos do consumidor, posto que um único defeito de fabricação poderia alcançar 

um número indeterminado de consumidores, causando danos, muitas das vezes, irreparáveis. 

 

Diante dessas transformações, constatou-se que os princípios e regras gerais da 

legislação comum já não estavam mais aptos a regular, de maneira eficiente, as relações 

complexas instauradas entre consumidores e fornecedores na sociedade de consumo atual. 

Com isso, no “início do século XX, surgiram os primeiros movimentos pró-consumidor nos 

países que estavam em franco desenvolvimento industrial, como a França, a Alemanha, a 

Inglaterra e, principalmente, os Estados Unidos” 43. 

 

Todavia, pode-se dizer que o marco histórico da reflexão do direito do consumidor 

ocorreu no discurso do então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, em 15 de março 

de 1962, onde estabeleceu os principais direitos dos consumidores: à saúde, à segurança, à 

informação, à escolha e a serem ouvidos.44 

 

 

3.1.  A DEFESA DO CONSUMIDOR NO BRASIL: CONSTITUIÇÃ O FEDERAL DE 

1988 E A EDIÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

A defesa do consumidor foi positivada no ordenamento jurídico brasileiro através da 

Constituição Federal de 1988. Nessa oportunidade, o consumidor foi reconhecido como um 

novo sujeito de direitos, e sua defesa adquiriu caráter de direito fundamental, graças o 

disposto no art. 5º, XXXII da Constituição Federal. Por esse motivo, a promoção da defesa do 

                                                           
43 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2010. p. 3. 
44 Ibid., p.5. 
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consumidor encontra-se sob a proteção do art. 60, §4º, IV, da Constituição, não podendo 

sofrer qualquer emenda que tenha por objeto sua supressão.45  

 

Além disso, a defesa do consumidor também alcançou o patamar de princípio da 

ordem econômica, consoante art. 170, V, da Constituição. No art. 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, o constituinte determinou, inclusive, prazo para que fosse 

elaborado um código destinado a tutelar os direitos dos consumidores. 

 

Sob esse aspecto, é importante ressaltar a lição de Claudia Lima Marques46: 

 

O direito do consumidor seria, assim, o conjunto de normas e princípios 
especiais que visam cumprir com este triplo mandamento 
constitucional: 1) de promover a defesa dos consumidores (art. 5º, 
XXXII, da Constituição Federal de 1988: “O Estado promoverá, na forma 
da lei, a defesa do consumidor”); 2) de observar e assegurar como 
princípio geral da atividade econômica, como princípio imperativo da 
ordem econômica constitucional, a necessária “defesa” do sujeito de 
direitos “consumidor”  (art. 170 da Constituição Federal de 1988: “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; (...)”; e 3) de sistematizar e ordenar esta tutela especial 
infraconstitucionalmente através de um Código (microcodificação), que 
reúna e organize as normas tutelares, de direito privado e público, com 
base na ideia de proteção do sujeito de direitos (e não da relação de 
consumo ou do mercado de consumo), um código de proteção e defesa do 
“consumidor” (art. 48 do Ato das Disposição Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal de 1988: “O Congresso Nacional, dentro de cento e 
vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código de defesa do 
consumidor”. (grifou-se) 

 

O Código de Defesa do Consumidor, promulgado pela Lei n.º 8.078, em 11 de 

setembro de 1990, representou uma grande evolução na ordem jurídica brasileira, posto que 

criou um conjunto de normas jurídicas guiadas pelo único ideal de proteção a um grupo de 

indivíduos específicos, qual seja, os consumidores. 

 

De fato, o Código do Consumidor implementou uma política nacional das relações de 

consumo47, tendo como objetivo precípuo a reestruturação da relação de vulnerabilidade que o 

                                                           
45 MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. O direito do consumidor como direito fundamental: consequências 
jurídicas de um conceito. Revista de Direito do Consumidor, n.º 43. São Paulo: Revista dos Tribunais, jul./set. 
2002, p.111-132. 
46 BENJAMIN, Antônio Herman V., MARQUES, Claudia Lima; e BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito 
do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 25. 
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consumidor possuía em face do fornecedor, transformando-a em uma relação de igualdade. 

Em suma, a regulação do mercado consumerista por meio das diretrizes impostas pelo 

referido Código serve, em última análise, para corrigir os desequilíbrios das relações e 

proteger os interesses dos consumidores. 

 

Assim, fixada a premissa de que o consumidor é a parte vulnerável da relação, pode-se 

dizer que o Código de Defesa do Consumidor é um microssistema jurídico, pois sua estrutura 

possui normas e princípios próprios que permeiam diversos setores da economia, além de sua 

aplicação percorrer inúmeras aéreas do direito (como, por exemplo, o direito penal, 

administrativo e processual civil). 48 

 

Com efeito, ressalta-se que o Código Consumerista também é considerado uma lei 

principiológica, uma vez que seu texto normativo reflete os princípios e valores 

constitucionais de promoção e defesa do direito do consumidor, permitindo que seus preceitos 

sejam aplicados sempre que houver uma relação de consumo. 49 

 

Importante destacar que, para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

a relação de consumo é aquela relação presente entre um consumidor e um fornecedor, cujo 

objeto é a prestação de serviço ou fornecimento de produto para consumo final.  

 

                                                                                                                                                                                     
47 Lei n.º 8.078/90, art. 4º: “A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 
das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das 
relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 
no mercado de consumo; II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: a) por 
iniciativa direta; b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas; c) pela presença 
do Estado no mercado de consumo; d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de 
qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. III - harmonização dos interesses dos participantes das 
relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento 
econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da 
Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; 
IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à 
melhoria do mercado de consumo; V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de 
qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de 
consumo; VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a 
concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e 
signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; VII - racionalização e melhoria dos serviços 
públicos; VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo.” (grifou-se) 
48 BENJAMIN, Antônio Herman V., MARQUES, Claudia Lima; e BESSA, Leonardo Roscoe. op. cit., p. 45. 
49 Nesse sentido: CAVALIERI FILHO, Sergio. op. cit., p. 15; GRINOVER, Ada Pelegrini, BENJAMIM, 
Antônio Herman de Vasconcelos, FINK, Daniel Roberto, FILOMENO, José Geraldo Brito, WATANABE, 
Kazuo, JÚNIOR, Nelson Nery, DENARI, Zelmo. Código de defesa do consumidor comentado pelos autores do 
anteprojeto. 7ª ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 444. 
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Portanto, para a caracterização da relação de consumo exige-se a presença das figuras 

do consumidor, do fornecedor, produto e serviço, conforme disciplinam os artigos 2º e 3º do 

Código do Consumidor: 

 

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final. 
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda 
que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 
 
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços. 
§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

 

3.2.  A RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO 

 

O Código de Proteção ao Consumidor disciplinou a responsabilidade pelo fato do 

serviço em seu art. 14, caput: “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”. 

 

Percebe-se que, o Código utiliza a expressão “fato do serviço” no sentido de dano 

provocado por um serviço. Dessa forma, para se cogitar o dever de indenizar do fornecedor, 

faz-se necessário a existência de um evento danoso, originado por um defeito na prestação de 

determinado serviço. 

 

Na verdade, o Código do Consumidor houve por bem adotar a sistemática da 

responsabilidade objetiva, que estabelece a responsabilização do fornecedor, independente de 

culpa, na hipótese de acidente de consumo. Tal regime de responsabilidade, segundo Sergio 

Cavalieri Filho50, baseia-se na teoria do risco do empreendimento: 

 

                                                           
50 CAVALIERI FILHO, Sergio. op. cit., p. 264. 
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Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a 
exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder 
pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, 
independentemente de culpa. [...] A responsabilidade decorre do simples fato 
de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e 
comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor 
passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de 
consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos. 

 

Assim, o consumidor que sofreu determinado prejuízo, deve comprovar a relação de 

causalidade entre o dano e o defeito do serviço. Sob este prisma, o Código de Defesa do 

Consumidor define que o serviço será considerado defeituoso “quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar” (art. 14, §1º) 51. 

 

Ademais, destaca-se a lição de Antônio Herman V. Benjamin52, sobre a possiblidade 

de inversão do ônus da prova na hipótese de acidente de consumo: 

 

Lembre-se, contudo, que em relação a estes elementos o juiz pode inverter o 
ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor 
for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 
experiência” (art. 6º, VIII). 

 

Por seu turno, o art. 14, §3º, do Código do Consumidor, disciplina as hipóteses de 

exclusão de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, quais sejam: a inexistência 

do defeito no serviço prestado e a culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima53. 

 

3.3.  A REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO 

 

O Código de Defesa do Consumidor, visando garantir e prover a proteção da defesa do 

consumidor em sua relação jurídica com o fornecedor, estatuiu como direito básico do 

consumidor o princípio da reparação integral do dano em seu art. 6º, VI. 54 

 

                                                           
51 Lei n.º 8.078/90, art. 14, §1º: “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”. 
52 BENJAMIN, Antônio Herman V., MARQUES, Claudia Lima, e BESSA, Leonardo Roscoe. op. cit., p. 123. 
53 Lei n.º 8.078/90, art. 14, §3º: “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”. 
54 Lei n.º 8.078/90, art. 6º, VI: “São direitos básicos do consumidor: [...] VI - a efetiva prevenção e reparação de 
danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. 
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Tal princípio baseia-se na ideia de que o fornecedor deve reparar ao consumidor todo 

o prejuízo causado, em decorrência de seu serviço. Para tanto, a indenização deve ser integral 

e na exata proporção dos danos sofridos, não se podendo cogitar qualquer tipo de limitação.  

 

Nesse sentido, o Código também tratou de vedar cláusulas que tenham por objeto a 

limitação da responsabilidade do fornecedor, consoante arts. 25 e 51: 

 

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, 
exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções 
anteriores. 
 
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 
I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor 
por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem 
renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o 
fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser 
limitada, em situações justificáveis; 

 

Com efeito, não há que se falar em limite de indenização nos casos em que restar 

configurada uma relação de consumo, já que o Código do Consumidor, além de adotar a 

responsabilidade civil objetiva, se pauta também no sistema de restitutio in integrum. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 ALVIM, Eduardo Arruda e JORGE, Flávio Cheim. A responsabilidade civil no código de proteção e defesa do 
consumidor e o transporte aéreo. Revista de direito do consumidor, n.º 19. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
jul./set., 1996.  
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4. A ANTINOMIA ENTRE DEFESA DO CONSUMIDOR E A REGUL AÇÃO DO 
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 

 

Verificada as principais regras referentes aos regimes de responsabilidade do 

transportador aéreo internacional contemplados nas Convenções e no Código de Defesa do 

Consumidor, passa-se ao estudo da antinomia entre os dois diplomas, buscando-se uma 

solução para este conflito. 

 

Para tanto, em um primeiro momento, será fixado o conceito de antinomia, bem como 

os critérios existentes para resolução da mesma. Posteriormente, o ponto de conflito entre os 

diplomas será analisado, buscando-se a melhor interpretação das normas. Além disso, também 

será realizada uma análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça acerca da matéria. 

 

4.1. CONCEITO DE ANTINOMIA E OS CRITÉRIOS PARA SOLU ÇÃO 

 

Segundo Norberto Bobbio56, antinomia jurídica pode ser definida como “aquela 

situação que se verifica entre duas normas incompatíveis, pertencentes ao mesmo 

ordenamento e tendo o mesmo âmbito de validade”.  

 

Para Maria Helena Diniz57, o conceito de antinomia jurídica é o seguinte: 

 

Antinomia é o conflito entre duas normas, dois princípios, ou de uma norma 
e um principio geral de direito em sua aplicação a um caso particular. É a 
presença de duas normas conflitantes, sem que se possa saber qual delas 
deverá ser aplicada ao caso singular. 

 

Portanto, a antinomia apresenta-se como a oposição entre normas ou princípios 

incompatíveis, que fazem parte de um mesmo sistema jurídico, com o mesmo âmbito de 

validade, cuja aplicabilidade se destina a um mesmo grupo de indivíduos. 

 

                                                           
56 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10ª ed., Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999 
(Reimpressão 2006). p. 88. 
57 DINIZ, Maria Helena. Compêndio da introdução à ciência do direito. 14ª ed., São Paulo: Saraiva, 2001. p. 
469. 
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Considerando as espécies de antinomias apresentadas por Norberto Bobbio, a que mais 

se coaduna com o tema ora em análise é a “total-parcial”, na medida em que se trata de duas 

normas incompatíveis, onde o âmbito de validade de uma delas, apesar de idêntico ao da 

outra, é um pouco mais limitado. 58 

 

No que tange aos critérios para solução de antinomia, a doutrina e a jurisprudência 

desenvolveram três regrais fundamentais: o critério cronológico, o critério da especialidade e 

o critério hierárquico. 59 

 

O critério cronológico (lex posterior derogat legi priori), se baseia na ideia de que a 

lei posterior deve prevalecer perante a anterior, como justificativa para a  progresso jurídico, 

tendo em vista que não faria sentido o legislador criar uma lei nova que não fosse aplicada 

quando incompatível com lei anterior.  

 

Por sua vez, o critério da especialidade (lex specialis derogat  generali) é aquele que 

visa a resolução da antinomia através da consideração da matéria regulada pelas leis em 

conflito, aplicando-se a norma especial em detrimento da norma geral. Tal critério “foi o mais 

utilizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para dar validade às disposições 

da Convenção de Varsóvia, no caso de limitação da indenização” 60.  

 

Por fim, o critério hierárquico (lex superior derogat legi inferiori) consiste na 

prevalência da norma superior em relação a norma inferior, que fazem parte de um único 

sistema jurídico. 

 

4.2. PONTO DE CONFLITO  

 

Incialmente, tendo em vista o conceito de consumidor e fornecedor exarado alhures, é 

importante fixar que o transporte aéreo internacional se sujeita às normas estabelecidas pelo 

Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que diz respeito ao regime de 

responsabilidade, posto que a relação de consumo é cristalina neste caso: de um lado 

                                                           
58 BOBBIO, Norberto. op. cit., p. 89. 
59 Ibid., p. 91-97. 
60 ARAÚJO, Nadia e MARQUES, Claudia Lima. O novo direito internacional: estudos em homenagem a Erik 
Jayme. Rio de janeiro: Renovar, 2005. p. 857. 
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encontra-se o transportador aéreo, como prestador de serviço, e no outro tem-se o passageiro, 

usuário (destinatário final) do serviço e, por consequência, consumidor. 

 

Nesse sentido, confira-se, por oportuno, a lição de Mônica Aparecida Canato Borges61, 

acerca da aplicabilidade do Código Consumerista ao transporte aéreo: 

 

 A doutrina nacional dominante, assim como a jurisprudência dos tribunais 
superiores entendem aplicável o CDC à relação de transporte aéreo 
internacional travada entre o transportador aéreo fornecedor e o passageiro 
consumidor, na medida em que ambos, respectivamente, se enquadram nas 
definições de consumidor (art 2º, CDC) e de fornecedor de serviços (art. 3º, 
CDC). 

 

Convém destacar que, em função da sua natureza de norma de ordem pública e 

interesse social (art. 1º) 62, o Código do Consumidor sempre será aplicável ao transporte aéreo 

quando ficar caracterizada uma relação de consumo entre o fornecedor do serviço aéreo e o 

usuário, ainda que não seja a lei específica destinada a regular o setor.  

 

Neste contexto, de acordo com Cavalieri, o Código de Defesa do Consumidor somente 

não será norma apropriada na hipótese “de transporte puramente gratuito, porque neste, não 

havendo pagamento da passagem, não haverá prestação de serviço, uma vez que o CDC exige 

que o serviço fornecido seja mediante remuneração (§2º do art. 3º)” 63. 

 

 Sendo assim, não há como negar a antinomia existente entre o Código do Consumidor 

e as Convenções de Montreal e Varsóvia, no que se refere às regras de responsabilidade civil 

do transportador aéreo. Isso porque, enquanto as normas das Convenções limitam até 

determinado valor a indenização devida à vítima em casos de danos causados por acidente, o 

microssistema consumerista, por seu turno, estabelece o princípio da reparação efetiva dos 

danos sofridos. 

 

                                                           
61 BORGES, Mônica Aparecida Canato. O código de defesa do consumidor, a convenção de varsóvia e o novo 
código civil: tratados internacionais e direito interno, algumas considerações. Disponível em: 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/24521-24523-1-PB.htm>. Acesso em: 28 out. 1012. 
62 Lei n.º 8.078/90, art. 1º: “O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem 
pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 
de suas Disposições Transitórias.” 
63 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. op. cit., p. 231. 
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Nas palavras de Fernando Noronha64, a referida antinomia pode ser entendida da 

seguinte maneira: 

 

Enquanto o Código de Defesa do Consumidor consagra a regra da efetiva 
reparação de todos os danos, “patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 
difusos” (cf. art. 6.º, VI) e independentemente da existência de culpa do 
fornecedor (cf. art. 12), no Código Brasileiro de Aeronáutica e na 
Convenção de Varsóvia a responsabilidade da empresa transportadora só é 
ilimitada na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos demais 
casos tarifada, ou seja, é a lei que fixa os valores das reparações possíveis ou 
os quantitativos máximos destas. 

 

Elucida Claudia Lima Marques65 sobre o assunto: 

 

A importância do tema é grande. De um lado, temos o conflito entre uma lei 
nova de função social e uma lei anterior especial, uma antinomia de 
princípios, a gerar uma antinomia de normas. De outro, temos o regime de 
responsabilidade, o qual denota a relevância atribuída, em uma sociedade, à 
proteção dos valores fundamentais, tais como a inviolabilidade da pessoa 
humana, o direito à vida, à saúde, à segurança, à propriedade e outros 
direitos fundamentais, mesmo que econômicos ou sociais. Nesse sentido, a 
determinação do atual regime de responsabilidade do transportador aéreo 
pelo fato do serviço, tenha sido ele modificado ou não pela a entrada em 
vigor do Código de Defesa do Consumidor, passa obrigatoriamente por um 
exame de sua adequação aos valores estabelecidos na Constituição de 1988, 
enquanto lei máxima a guiar o sistema de Direito Brasileiro. 

 

Observa-se, portanto, que após a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, o 

regime da indenização limitada insculpido no Sistema de Varsóvia, tornou-se polêmica. Neste 

sentido, Cavalieri Filho 66 explica, com propriedade, os debates travados por parte da doutrina 

sobre o diploma que merece prevalecer: 

 

De um lado, alguns sustentavam que, sendo integral o dever de indenizar 
estatuído pelo Código (art. 6º, VI), as hipóteses de responsabilidade civil 
tarifada, em sede de acidente de consumo, restaram afastadas. De outro lado, 
os cultores do Direito Aeronáutico defendiam o princípio de que, no conflito 
entre a lei interna e o tratado, prevalece o tratado, pelo que o Código do 
Consumidor em nada poderia alterar a Convenção de Varsóvia. 

 

                                                           
64 NORONHA, Fernando. A responsabilidade civil do transportador aéreo por danos a pessoas, bagagens e 
cargas (caso recente de criação jurisprudencial de direito). Revista de direito do consumidor, n.º 44. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, out./dez., 2002. 
65 MARQUES, Claudia Lima. A responsabilidade do transportador aéreo pelo fato do serviço e o Código de 
Defesa do Consumidor – Antinomia entre norma do CDC e de leis especiais. Revista de direito do consumidor, 
n.º 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, set./dez., 1992. 
66 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. op. cit., p. 18. 
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A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao transporte aéreo 

internacional se baseia nos seguintes motivos: “(a) a preponderância do direito internacional 

sobre o direito nacional; (b) o fato da lei nova não revogar a lei anterior, se esta é lei especial; 

(c) o princípio da territorialidade das leis” 67. Ademais, ainda de acordo com José de 

Almeida68, em função da regra contida no caput do art. 178 da Constituição Federal69, nas 

hipóteses de transporte aéreo internacional, prevalece o que dispõe o Sistema de Varsóvia e a 

Convenção de Montreal. 

 

Noutro giro, a outra parte da doutrina que afirma a prevalência do Código de Proteção 

ao Consumidor em detrimento das Convenções internacionais, fundamenta seu 

posicionamento na força normativa que possui o diploma consumerista. Nesse sentido, cabe 

trazer à baila os ensinamentos de Morsello70, adepto a esta corrente doutrinária: 

 

A edição do Código de Defesa do Consumidor, em 1990, como lei 
principiológica, [...] dando gênese a efetivo microssistema tutelador de 
mencionados direitos, que se encontram agrupados pela função e não pelo 
objeto, evidenciando a segmentação horizontal no âmbito das denominadas 
relações de consumo, preponderando, pois, com fulcro no critério da 
especialidade, diante de outros diplomas legais que eventualmente 
apresentem campos de aplicação idênticos, com normas mais desfavoráveis 
ao consumidor. [...] sob a ótica constitucional, a defesa do consumidor foi 
considerada direito fundamental (art. 5º, XXXII), de modo que a existência 
de norma em antinomia com aquelas que tenham implementado a 
mencionada defesa naturalmente não poderá prevalecer, levando-se em conta 
a força normativa que propana da Constituição Federal, ensejando, pois, 
preponderância, inclusive, sob o critério hierárquico. 

 

Com efeito, os limites de indenização presentes nas Convenções não são compatíveis 

com o microssistema consumerista, dado que este diploma tem como objetivo maior a 

materialização do princípio da ordem econômica de defesa do consumidor (art. 170, V da 

CF/88), bem como da promoção da defesa do consumidor (art. 5º, XXXII da CF/88). Além 

                                                           
67 ALMEIDA, José Gabriel Assis de. A legislação aplicável ao transporte aéreo internacional. Disponível em: 
<http://www.sbda.org.br/revista/Anterior/1652.htm>. Acesso em: 30 out. 2012. 
68 ALMEIDA, José Gabriel Assis de. A convenção de montreal de 1999 e o transporte aéreo internacional no 
Brasil. Disponível em: <http://www.sbda.org.br/revista/Anterior/1803.pdf>. Acesso em: 30 out. 2012. Cabe 
ressaltar que o autor, para fundamentar sua posição, utilizou-se do Recurso Extraordinário n.º 297.901-5/RN, que 
determinou a prevalência da Convenção de Varsóvia sobre a norma do Código do Consumidor, no que diz 
respeito ao prazo prescricional. 
69 Constituição Federal, 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”. 
70 MORSELLO, Marco Fábio. op. cit., p. 402 - 403. 
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disso, assevera-se que não existe qualquer dispositivo no ordenamento jurídico brasileiro que 

estabeleça que a limitação de indenização deva prevalecer sobre as demais regras. 71 

 

Tecidas tais ponderações, cumpre salientar que a limitação da responsabilidade do 

transportador aéreo, nos moldes das Convenções de Montreal e Varsóvia, se justificavam à 

época, pois tratava-se de um setor ainda em desenvolvimento e,  por consequência, que 

carecia de grande investimentos.  

 

Deveras, o cenário mundial do início do século XX para as companhias aéreas era de 

alto risco devido aos altos índices de sinistros, por tal razão justificar-se-ia a opção pela 

edição de normas mais benéficas e vantajosas para esse setor, uma vez que os transportadores 

aéreos poderiam ter prejuízos irreparáveis, podendo chegar à falência, caso tivessem que arcar 

com indenizações elevadas, sem qualquer limitação, nas hipóteses de acidente. 

 

Por outro lado, considerando os avanços alcançados pelo setor aéreo nos últimos anos, 

a limitação do patamar indenizável não mais merece prosperar72. Isso porque, segundo 

Claudia Lima Marques73: 

 

Limitar a reparação é, nas palavras fortes de Pizzaro, imputar à vítima que 
suporte o resto dos prejuízos não indenizados. No mundo atual, a tendência é 
justamente a de socializar os danos, alocar os custos, dividindo-os entre 
todos na sociedade e não somente sobre os ombros da vítima. A tendência é 
do ressarcimento amplo, incluindo mesmo os danos extrapatrimoniais, é do 
ressarcimento efetivo, quando não, ressarcimento integral. 

  

De fato, não é sensato fazer com que o consumidor tenha que arcar com os prejuízos 

ocasionados por acidente de consumo, nem suportar os ricos do setor aéreo sozinho. Sobre 

esse aspecto, é necessário atentar que a limitação de indenização pode, em última análise, 

desencorajar as companhas aéreas a investir em novos métodos de segurança, já que tais 

empresas saberiam de antemão o limite do custo da indenização em caso de acidente. 

 

                                                           
71 ARAÚJO, Nadia e MARQUES, Claudia Lima. op. cit., p. 859. 
72 FARES, Ali Taleb. Novo panorama da responsabilidade civil no transporte aéreo. Disponível em: 
<http://www.escolamp.org.br/arquivos/18_01.pdf>. Acesso em: 9 nov. 2012. p. 17. 
73 MARQUES, Claudia Lima. A responsabilidade do transportador aéreo pelo fato do serviço e o Código de 
Defesa do Consumidor – Antinomia entre norma do CDC e de leis especiais. Revista de direito do consumidor, 
n.º 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, set./dez., 1992 
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Assim, “é inegável que o surgimento do Código do Consumidor foi responsável pela 

melhoria na qualidade de produtos e serviços, forçando os empresários a se ajustarem aos 

ditames da nova lei” 74. Tal motivo, só serve para reafirmar que as indenizações em casos de 

acidente de consumo no setor aéreo não devem ser limitadas, porquanto a observância do 

princípio fundamental de defesa do consumidor estaria, visivelmente, ameaçada. 

 

Neste contexto, cabe ao transportador aéreo se adequar aos preceitos do Código de 

Defesa do Consumidor, de modo a compatibilizar seus interesses com os interesses dos 

consumidores. Eduardo Alvim e Flávio Jorge75, observam que a adoção de seguro pode ser 

uma forma eficiente de minorar o peso das indenizações fixadas com base no sistema 

restitutio in integrum, estabelecido pelo Código do Consumidor. 

 

Outrossim, Sérgio Cavalieri Filho76 também atenta para o assunto, defendendo que os 

riscos advindos das relações de consumo devem ser socializados por meio dos mecanismos de 

preço, onde o fornecedor do serviço, no caso ora em questão o transportador aéreo, reparte os 

custos dos danos adotando o ideal da justiça distributiva, com o objetivo de dar efetividade à 

defesa e proteção do consumidor. 

 

4.3. ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

 

A antinomia da limitação de indenização trazida pela Convenção de Varsóvia já foi 

objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça (“STJ”). Em um primeiro momento, pode-

se dizer, inclusive, que o entendimento da Corte Especial foi no sentido de dar prevalência às 

regras da Convenção em detrimento das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, 

conforme estabelecido no Recurso Especial n.º 58.736/MG77. Isso porque, de acordo com o 

voto do Ministro Relator, parcialmente transcrito abaixo, a Convenção de Varsóvia deveria 

prevalecer perante o Código por ser lei especial: 

 
                                                           
74 MATTOS, Xisto da Silva. Código do consumidor e a responsabilidade do transportador aéreo. Disponível em: 
<http://www.sbda.org.br/revista/Anterior/1744.htm>. Acesso em: 9 nov. 2012. 
75 ALVIM, Eduardo Arruda e JORGE, Flávio Cheim. A responsabilidade civil no código de proteção e defesa do 
consumidor e o transporte aéreo. Revista de direito do consumidor, n.º 19. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
jul./set., 1996. 
76 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. op. cit., p. 264 - 265. 
77 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n.º 58.736/MG. Relator: Min. Eduardo Ribeiro. Terceira Turma. 
Julgado em: 13/12/1995, publicado no DJ de 29/04/1996.  
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[...] tendo em vista a sucessão temporal das normas, para saber qual 
prevalece aplicam-se os princípios pertinentes que se acham consagrados na 
Lei de Introdução ao Código Civil. No caso, o estabelecido pela Convenção 
constitui lei especial, que não se afasta pela edição de outra, de caráter geral. 
As normas convivem, continuando as relações, de que cuida a especial, a 
serem por ela regidas. E não há dúvida alguma sobre o cunho de 
generalidade das regras contidas nos artigos invocados do Código de Defesa 
do Consumidor. 

 

Posteriormente, no julgamento do Recurso Especial n.º 169.000/RJ 78, o referido 

entendimento foi alterado, de modo que a limitação de indenização estipulada pela Convenção 

de Varsóvia não mais deveria incidir nas hipóteses de acidente aéreo. Tal julgado pautou-se 

na prevalência do Código do Consumidor, pois a relação instaurada no transporte aéreo 

internacional foi de consumo, e, por isso, resta ser aplicável somente o diploma consumerista, 

visto que é lei específica destinada a tutelar o consumidor em todas as suas relações. 

 

Em outro precedente, no Recurso Especial 171.506/SP 79, de Relatoria do Ministro 

Ruy Rosado de Aguiar, igualmente foi decretada a impossibilidade de limitar a indenização 

referente ao transporte aéreo. Interessante observar a afirmação do Ministro Relator neste 

caso: 

 

Inexiste, dentro do sistema jurídico e da lógica, qualquer razão para 
privilegiar o transportador aéreo, beneficiando-o com tarifas reduzidas pelo 
mau serviço prestado em terra, na atividade comum a qualquer 
transportador. Essa desigualdade ofende o bom senso e o princípio da 
igualdade constitucionalmente assegurado. [...] O Código de Defesa do 
Consumidor, diploma que se auto-define como sendo de ordem publica, veio 
para regular a relação de consumo e estabelecer os princípios sob os quais 
devem ser interpretadas as leis e as clausulas contratuais, como meio de 
preservar o direito constitucionalmente assegurado de defesa do consumidor. 

 

Em outros julgados, o STJ se manifestou pela incidência do Código de Defesa do 

Consumidor para afastar os limites de indenização presentes na Convenção de Varsóvia, pelo 

que se pode afirmar que esse é o entendimento majoritário da Corte 80. 

                                                           
78 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n.º 169.000/RJ. Relator: Min. Paulo Costa Leite. Terceira Turma. 
Julgado em: 04/04/2000, publicado no DJ de 14/08/2000. 
79 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n.º 171.506/SP. Relator: Ministro Ruy Rosado de Aguiar. Quarta 
Turma. Julgado em: 21/09/2000, publicado no DJ de 05/03/2001. 
80 Nesse sentido: AgRg no Ag n.º 209.763/MG. Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. Quarta Turma. 
Julgado em: 18/04/2000, publicado no DJ de 05/06/2000. REsp n.º 65.837/SP. Relator: Ministro Aldir 
Passarinho Junior. Quarta Turma. Julgado em: 26/06/2001, publicado no DJ de 03/09/2001. REsp 602.014/RJ. 
Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha. Quarta Turma. Julgado em: 18/12/2003, publicado no DJ de 14/06/2004. 
REsp n.º 552.553/RJ. Relator: Ministro Fernando Gonçalves. Quarta Turma. Julgado em: 12/12/2005, publicado 
no DJ de 01/02/2006. REsp n.º 245.465/MG. Relator: Ministro Antônio de Pádua Ribeiro. Terceira Turma. 
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O tema ora analisado chegou ao Supremo Tribunal Federal (“STF”) pela primeira vez 

em 1997, através do Recurso Extraordinário n.º 172.720-9/RJ 81.  Nessa oportunidade, o 

limite indenizatório da Convenção de Varsóvia foi afastado na hipótese de dano moral por 

extravio de bagagens, considerando violação ao mandamento do art. 5º, X da Constituição 

Federal.  

 

Em outro acórdão 82, também de relatoria do Ministro Marco Aurélio, a Varig S.A. 

não conseguiu impor os limites de responsabilidade inseridos na Convenção de Varsóvia. 

Conforme elucidado pelo Ministro Relator, “os tratados subscritos pelo Brasil não se 

superpõem à Constituição Federal”. Prosseguindo, afirmou que “a Carta da República previu 

o direito à indenização, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a 

Convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo 

material”. 

 

O STF enfrentou lateralmente o tema, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

351.750/RJ 83. Embora o recurso não tenha sido conhecido por outros fundamentos, os 

julgadores analisaram a questão pelo que se pode extrair a linha de pensamento dos eminentes 

Ministros.  

 

Segundo Ministro Eros Grau, a Convenção de Varsóvia e o Código Brasileiro de 

Aeronáutica são normas especiais, e o Código do Consumidor, geral, pelo que deveriam as 

primeiras prevalecerem sobre o segundo. Nas palavras do Ministro: 

 

Não há incompatibilidade entre os textos normativos considerados, porque 
um é geral em relação ao outro: a primeira trata da defesa do consumidor 
[compreensão menor e extensão maior]; as segundas, da relação entre os 
agentes econômicos e seus clientes em determinado mercado [setor da 
economia], disciplinando, inclusive, aspectos atinentes a sua defesa enquanto 
consumidores. 

                                                                                                                                                                                     

Julgado em: 24/06/2005, publicado no DJ de 20/06/2005. AgRg no Ag n.º 957.245/RJ. Relator: Ministro Aldir 
Passarinho. Quarta Turma. Julgado em: 05/08/2008, publicado no DJ de 29/09/2008. REsp 1.281.090/SP. 
Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em: 07/02/2012, publicado no DJ de 15/03/2012.   
81 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n.º 172.720-9/RJ. Relator: Ministro Marco Aurélio. Julgado em: 
06/02/1996, publicado no DJ de 21/02/1997. 
82 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ag Reg no Ag n.º 548.681/RJ. Relator: Ministro Marco Aurélio. Julgado 
em: 24/08/2010, publicado no DJ de 23/09/2010. 
83 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n.º 351.750/RJ. Relator: Ministro Carlos Britto. Julgado em: 
17/03/2009, publicado no DJ de 24/09/2009. 
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O Ministro Cezar Peluso, contrariamente, entendeu que o Código de Defesa do 

Consumidor é subjetivamente especial, na medida em que tem por escopo, não regrar 

determinada matéria, mas proteger certa categoria de sujeitos, daí seu caráter especialíssimo. 

Ademais, considerou que a defesa do consumidor, além de norma constitucional, é direito 

fundamental, não podendo ser restringida por regra subalterna, nem sequer Emenda 

Constitucional, enquanto inserta em cláusula pétrea. 

 

Entendimento semelhante foi adotado pelo Ministro Carlos Ayres Britto, que 

consignou em seu voto, ainda, que a defesa do consumidor é princípio geral de toda ordem 

econômica, pelo que o consumidor não pode ser atingido por normas que lhe restrinjam 

conquistas asseguradas. Adicionalmente, reforça que “tendo o direito do consumidor status de 

princípio constitucional, não é dado a outras disposições legais restringir indenizações por 

mau uso do serviço”. 

 

Com isso, é válido ressaltar que, em decorrência do não conhecimento deste recurso 

por simples razões processuais, as decisões de instâncias inferiores ainda podem ser no 

sentido de aplicar às limitações de indenização tratadas nas Convenções, uma vez que não 

houve um pronunciamento definitivo do STF acerca do tema. 84 

 

Averbe-se que o STF está em vias de julgar especificamente caso da limitação de 

responsabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica e Convenção de Varsóvia, no Agravo 

de Instrumento n.º 762.184/RJ85, cuja repercussão geral foi reconhecida em decisão assim 

ementada:  

 

RECURSO. Extraordinário. Extravio de bagagem. Limitação de danos 
materiais e morais. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do 
Consumidor. Princípio constitucional da indenizabilidade irrestrita. Norma 
prevalecente. Relevância da questão. Repercussão geral reconhecida. 
Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a 
possibilidade de limitação, com fundamento na Convenção de Varsóvia, das 
indenizações de danos morais e materiais, decorrentes de extravio de 
bagagem. 

 

                                                           
84 CALIXTO, Marcelo Junqueira. A responsabilidade civil do transportador na jurisprudência do STF. Revista 
de Direito do Consumidor, n.º 76, São Paulo: Revista dos Tribunais. out./dez. 2010. 
85 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AI n.º 762.184/RJ. Relator: Ministro Cezar Peluso. Julgado em: 
22/10/2009, publicado no DJ de 17/12/2009. 
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Com efeito, espera-se que no julgamento deste caso seja fixado entendimento análogo 

à jurisprudência do STJ, no sentido de prevalência da defesa do consumidor e, por 

conseguinte, da afastabilidade das regras que limitam a justa e efetiva reparação, reforçando o 

princípio da reparação integral dos danos sofridos. 
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CONCLUSÃO 

  

Pode-se concluir que, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao serviço de 

transporte aéreo internacional, posto que o usuário do serviço de transporte é considerado 

consumidor, nos termos da legislação, e, portanto, merece toda a proteção oferecida pelo 

referido código. 

 

Além disso, observa-se que a manutenção da sistemática de limitação adotada pelas 

Convenções atenta contra o sistema jurídico como um todo, já que não há lógica em favorecer 

apenas o transportador aéreo dessa forma. De fato, com a limitação à indenização cria-se uma 

desigualdade entre as partes envolvidas na relação, violando o princípio constitucional da 

defesa do consumidor. 

 

  Cabe ressaltar, também, que a limitação prévia do dever de indenizar fazia sentido no 

passado, pois evitava que a atividade desenvolvida pelas companhias aéreas sucumbisse aos 

seus próprios riscos. Entretanto, no atual contexto, o referido sistema de responsabilidade já 

não mais atende aos anseios da sociedade, sendo necessária a adoção de medidas que 

viabilizem a reparação integral do prejuízo sofrido pela vítima.  

 

O Código de Proteção e Defesa vem ao encontro das novas perspectivas sociais, 

visando a harmonia dos prestadores de serviços para com os consumidores, isto é, o equilíbrio 

do mercado de consumo.  

 

Assim, para que seja mantida a unicidade e coerência do ordenamento jurídico, faz-se 

imprescindível a aplicação do Código Consumerista em detrimento das demais leis, uma vez 

que suas diretrizes se adequam aos princípios constitucionais. 

 

O conflito existente entre os ditames do Código do Consumidor e as Convenções de 

Varsóvia e Montreal deve ser dirimido por meio da interpretação conforme a constituição, 

indo muito além da simples observação dos critérios clássicos de solução de antinomia.  

Deve-se, portanto, compatibilizar as normas através da busca por seus valores e suas 

finalidades, conferidas pelo ordenamento constitucional. 
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Com efeito, mostra-se imperiosa a prevalência do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor, porquanto sua criação veio dar efetividade ao mandamento constitucional de 

proteção e defesa do consumidor. Ademais, a preponderância do direito do consumidor 

encontra-se fundamento no fato da Constituição Federal ter incluído no rol dos direitos 

fundamentais sua promoção e ter consagrado como princípio da ordem econômica. 

 

Neste contexto, cabe a ressalva de que a prevalência do Código do Consumidor frente 

aos dispositivos das Convenções, não possui o objetivo de invalidar todas as regras condidas 

nestes diplomas. Ao contrario, somente quando restar configurada uma relação de consumo, o 

microssistema consumerista deverá prevalecer. 

 

Nota-se, pela doutrina e jurisprudência tratada no presente trabalho, que o Código do 

Consumidor deve sempre ser aplicável nos casos de acidente ocasionados por transporte 

aéreo, porquanto a regra consumerista confere mais uma maior amplitude de direitos ao 

consumidor. Na verdade, o consumidor não pode se sujeitar a normas que lhe restrinjam 

conquistas asseguradas pela Constituição Federal.  

 

Nesse aspecto, as companhias aéreas devem se adequar às regras do Código de Defesa 

do Consumidor, no sentido de tentar harmonizar seus interesses com os interesses dos 

consumidores, realocando seus custos e socializando os danos provocados por sua atividade, 

para que a vítima não tenha que arcar sozinha. 

 

Diante da tendência do Direito de ressarcir integralmente a vítima, é bem verdade que 

os custos suportados pelas companhias aéreas poderão ser repassados ao consumidor, por 

meio do aumento das passagens aéreas, por exemplo. Contudo, não se pode olvidar que o 

referido encargo é justificável e deve ser aplicado atentando para o ideal de justiça 

distributiva, com o objetivo de repartir o custo e os riscos da sociedade de consumo entre 

todos da forma mais equiparada possível. 
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