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No ordenamento jurídico brasileiro, há uma multiplicidade de diplomas 
legais potencialmente aplicáveis à indenização de danos decorrentes do 
transporte aéreo internacional de consumidores, quais sejam: 

 (1) Código Civil de 2002 (artigos 730 e seguintes) 

 (2) Código de Defesa do Consumidor (lei 8.978, de 1990) 

 (3) Convenções de Varsóvia e de Montreal 

No que se refere à questão da indenização por danos, a regulamentação 
desses três dispositivos é diferente, configurando o que é chamado de 
conflito de leis no tempo. Assim, por exemplo, havendo antinomia entre a 
Convenção de Montreal e o Código de Defesa do Consumidor, qual norma 
deve prevalecer? Como solucionar essa antinomia? Essa questão afetou ao 
sistema de recursos repetitivos com repercussão geral reconhecida no 
Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento conjunto do RE 636.311 e do 
ARE 766.618, deu provimento ao recurso extraordinário, para reduzir o 
valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar 
estabelecido no art. 22 da Convenção de Varsóvia. Assim, fixou a tese de 
que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade 
das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções 
de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa 
do Consumidor, diante da exegese do art. 178 da CF, que determina a 
observância dos acordos internacionais no âmbito do transporte aéreo. A 
decisão vai de encontro a crescente doutrina do diálogo das fontes, que, 
diante da pluralidade e complexidade do mundo pós-moderno, onde 
impõe-se um tratamento desigual aos desiguais, busca uma solução mais 
fluida e flexível e a melhor proteção da pessoa humana, de modo a buscar 
não mais a exclusão e/ou extinção dos diplomas normativos, mas a 
convivência entre eles. A teoria do diálogo das fontes é uma alternativa que 
supera o caráter absoluto de não contradição para outro de 
complementariedade, admitindo-se a aplicação simultânea, coerente e 
coordenada das múltiplas fontes legislativas convergentes, segundo 
determinada orientação constitucional, atendendo ao princípio 
internacional pro homine.
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O TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 

E A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

um estudo a partir do RE 636331 e do ARE 766618

INTRODUÇÃO

A decisão do STF no julgamento conjunto do RE 636.311 e do ARE 766.618 

causou forte inquietação junto ao ordenamento jurídico brasileiro, uma vez 

que a doutrina pátria e a jurisprudência em sua grande maioria vem 

caminhando no sentido da aplicação da teoria do diálogo das fontes na 

solução de casos que clamam pela defesa dos direitos dos vulneráveis.  A 

relevância científica/jurídica da discussão dos critérios utilizados na referida 

decisão desponta na medida em que, no contexto da pós-modernidade – que 

se caracteriza pela fragmentação, internacionalização e flexibilização de 

valores e hierarquias, pela complexidade e pluralismo de fontes e pela 

necessária coincidência de paradigmas e métodos-, se verifica uma maior 

internacionalização das relações de consumo, ao mesmo tempo em que o 

ordenamento jurídico ainda não possui um regramento específico que regule 

na totalidade as relações de consumo internacional, e a partir disso irrompe a 

importância de se recorrer a outros instrumentos que consigam abarcar a 

proteção desses consumidores dotados de uma vulnerabilidade agravada.

(1) Verificar de que modo é possível a ocorrência do diálogo para 

solucionar antinomias relativas a casos envolvendo transporte aéreo 

internacional de consumidores, com o intuito de garantir uma maior 

proteção do consumidor internacional, analisando o posicionamento 

firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos referidos casos.

(2) Verificar se a aplicação sistêmica da teoria do diálogo das fontes nos 

casos expostos seria uma alternativa para proteger mais efetivamente o 

consumidor e, assim, garantir maior defesa dos direitos fundamentais e da 

ordem econômica nacional, nos ditames constitucionais protetivos.

Em uma interpretação integrativa e harmônica do sistema que comporte a 

preservação dos princípios e fundamentos que o sustentam, conforme propõe 

a teoria do diálogo das fontes, a regra do artigo 178 deve ser interpretada em 

conjunto com aquelas do artigo 5, V, X, XXXII e parágrafo segundo, bem como 

aquelas do artigo 4, II; artigo 170, V da CF/88; e art. 48 do ADCT, bem como o 

CDC. Esse diálogo de coerência, coordenação e adaptação sistemática é uma 

alternativa de harmonização para o aparente conflito de normas jurídicas a 

disciplinar o tema do transporte aéreo internacional de passageiros, fundada 

na ponderação que proporcione o maior alcance à proteção do consumidor, 

como disciplina elevada ao status constitucional.

Metodologia qualitativa aplicada e explicativa a partir do método indutivo-

dedutivo, com um procedimento a partir de levantamento bibliográfico, 

jurisprudencial e legislativo.
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