Supremo Tribunal Federal
Ementa e Acórdão

543

Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 9

15/02/2019

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 822.191 SÃO PAULO
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. LUIZ FUX
: EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
: MANUEL EDUARDO PEDROSO BARROS
: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A
: FLAVIA DA CRUZ CARNEIRO

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE
TRANSPORTE
AÉREO
DE
CARGA.
MERCADORIAS
DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO
MATERIAL.
LIMITAÇÃO.
MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
INAPLICABILIDADE.
REITERADA
REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS
SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na conformidade
da ata de julgamento virtual de 8 a 14/2/2019, por maioria, negou
provimento ao agravo e condenou a parte sucumbente, nesta instância
recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do voto
do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. Afastada a aplicação da
multa porquanto não atingida a unanimidade prevista no § 4º do art.
1.021 do CPC.
Brasília, 15 de fevereiro de 2019.
Ministro LUIZ FUX - RELATOR
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6871-332A-BFCB-E71A e senha 99BF-9882-725A-7E6B
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15/02/2019

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 822.191 SÃO PAULO
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. LUIZ FUX
: EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
: MANUEL EDUARDO PEDROSO BARROS
: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A
: FLAVIA DA CRUZ CARNEIRO
RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se de agravo
interno interposto por EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA.,
contra decisão que prolatei, assim ementada:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA.
MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE
REGRESSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º,
CAPUT, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL
EM
SEDE
DE
AGRAVO.
DESCABIMENTO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA
DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE
636.331.
TEMA
210
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.” (Vol. 3, fl. 511)

Inconformada com a decisão supra, a parte agravante interpõe o
presente recurso, alegando, em síntese:
“Entretanto, como se verá, a r. decisão monocrática não
prosperará, sendo certo que há entendimento divergente dos Ministros
deste A. STF quanto à aplicação do Tema 210 à limitação de
responsabilidade em danos ou avarias a cargas transportadas em voos
internacionais, bem como do próprio Superior Tribunal de Justiça que,
alterando sua jurisprudência, vem pugnando pela aplicação das

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A805-ECCA-9B8A-2555 e senha 9DF5-1ECB-DFD9-A1B2
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Convenções de Varsóvia e Montreal na linha da fundamentação desta
Corte no julgado objeto do Tema 210.
É indispensável, diante desta grave insegurança jurídica, que
este A. STF na linha do Tema 210 pacifique, de forma uniforme, seu
entendimento, evitando que decisões, como a ora agravada, irradiem
esta insegurança jurídica para as demais Cortes deste País.
Como se observa do recurso extraordinário interposto na
origem, a matéria debatida é justamente a aparente antinomia entre as
normas limitadoras de responsabilidade da Convenção de Varsóvia e
Montreal e o Código de Defesa do Consumidor e Código Civil, à luz
do art. 178, da CF, exatamente, sem acrescer ou retirar, o debate
enfrentado quando do julgamento do Tema 210, como restará
demonstrado a seguir.
E, por ocasião do julgamento do Tema 210 restou decidido: (i)
que a questão enfrentada – prevalência da Convenção Internacional
frente ao Código de Defesa do Consumidor ou Código Civil é de índole
CONSTITUCIONAL, ainda que envolva debate acerca da antinomia
e, por consequência, da aplicação das Normas de Introdução ao
Ordenamento Jurídico Brasileiro, posto que afeta ao ditame do art.
178, da CF; (ii) as disposições limitativas de responsabilidade das
Convenções de Varsóvia e Montreal prevalecem sobre o Código de
Defesa do Consumidor ou Código Civil.
(...)
Conforme já dito, há uma ação de regresso ajuizada pela ora
agravada, instituição de seguro sub-rogada nos direitos de sua
segurada, em face da ora agravante e da empresa transportadora UPS
SERVIÇOS AUXILIARES LTDA., na qual aquela pretende ser
ressarcida de valores pagos à sua segurada decorrentes de avarias a
carga transportada pelo modal aéreo internacional.
(...)
Como já apontado, a decisão agravada, tal como lançada,
ensejará grave insegurança jurídica, porque as demandas que versam
sobre a matéria são inúmeras, espalhadas por todo o País.” (Vol. 3, fls.
522-524 e 531)

É o relatório.
2
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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 822.191 SÃO PAULO
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): A presente irresignação
não merece prosperar.
Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta
evidenciado das razões recursais que a parte agravante não trouxe
nenhum capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela
ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Com efeito, o Tribunal de origem consignou que:
“No que tange à responsabilidade por sua integridade, assinalase, desde logo, que mesmo em face do Código Civil deve o
transportador conduzir ‘a coisa ao seu destino, tomando todas as
cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no
prazo ajustado ou previsto’ (art. 749).
No caso, não há dúvida de que houve falha na prestação do
serviço, uma vez que parte das mercadorias chegou avariada ao
estabelecimento da importadora.
(...)
Assim, devem as apeladas responder pelos danos causados.
Não era caso, outrossim, de levar em conta a indenização
tarifada, isto é, considerada conforme o peso da mercadoria por falta de
declaração de seu valor e, mesmo, de pagamento da chamada taxa ‘ad
valorem’, isto é, adicional.
Com efeito, em se tratando de atividade típica das apeladas e
diante da evolução do transporte aéreo, que não mais oferece riscos
excepcionalmente maiores do que os enfrentados pelos demais meios de
transporte, não se pode mais admitir a limitação à indenização em
casos como o presente no qual os danos são evidentes e não se
enquadram em casos fortuitos ou de força maior.
É, de resto, o que já se dizia desde o tempo daquele extinto C.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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Tribunal de Alçada Civil de São Paulo (mesma Ap. 865.459-7 já
mencionada), de onde se tira que ‘o extravio da mercadoria
transportada não guarda nenhuma relação com os riscos do vôo, não
havendo fundamento legal para se estabelecer a responsabilidade
limitada’ por estar ‘vinculada ao risco do transporte aéreo e à
possibilidade de um acontecimento imprevisto e fortuito’, o que,
também aqui, não foi o caso, com o que a responsabilidade da
transportadora, realmente, se desloca ‘para o campo do direito comum,
devendo indenizar o prejuízo causado...’ (fls. 364).
Não destoa desse entendimento, outrossim, a jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça, para quem, considerando aplicável o
CDC, ‘o sistema legal brasileiro não admite que a indenização por ato
ilícito seja restritiva. Ao contrário, a reparação tem que ser a mais
ampla possível. Caso assim não se entenda, estar-se-ia a prestigiar o
mau uso do serviço, em detrimento de todo o universo consumidor’
(REsp 257.822-SP, Rel. o Em. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, v.
acórdão copiado a fls. 366 e seguintes).
No mesmo sentido ‘A seguradora tem ação regressiva para
receber da transportadora que extraviou culposamente a mercadoria
sem a limitação indenizatória’ (REsp 327.495-SP, mesmo Relator o
Em. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, v. acórdão copiado a fls.
376 e seguintes).
Mantém-se, pois, a conclusão a que chegou a r. sentença no que
se refere à obrigação de pagamento da indenização, em regresso, sem a
tarifação por peso pretendida pelas apelantes, mesmo na ausência de
declaração de valor e pagamento da taxa adicional ‘ad valorem’, tanto
mais porque os danos são evidentes e os valores pleiteados são
exatamente aqueles despendidos pela apelada seguradora.” (Vol. 2, fls.
346-348)

Assim, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo acórdão
recorrido, quanto à inaplicabilidade, ao caso sub examine, da limitação da
indenização, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional
aplicável à espécie (Código Civil e Convenção de Varsóvia), o que se
revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa
indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, em casos análogos,
2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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confiram-se os seguintes julgados, in verbis:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.
REAPRECIAÇÃO
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 279 DO STF. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as
questões a si postas com base em preceitos de ordem
infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso
extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada
explicitamente. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz
versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu
acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide,
portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de
prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se
nega provimento.” (ARE 1.146.801-AgR, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPRETAÇÃO E
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Estando em jogo no recurso
extraordinário, em última análise, a interpretação e aplicação de
normas infraconstitucionais (arts. 730, 749, 750 e 786, caput, do
Código Civil e arts. 14, caput, e 27, do Código de Defesa do
Consumidor), não merece trânsito o recurso extraordinário. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, §
11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada
anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo
dispositivo.” (ARE 1.028.371-AgR, Rel. Min. Edson Fachin,
Segunda Turma, DJe de 27/10/2017)

Por outro lado, destaco a existência de distinção entre o caso sub
examine, que versa sobre danos decorrentes de falha na prestação de
serviço de transporte aéreo de cargas e o consequente direito de regresso
3
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decorrente de contrato de seguro, e o leading case objeto do Tema 210 da
repercussão geral (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes), em que
controvertida a limitação da responsabilidade de transportadoras aéreas
de passageiros por extravio de bagagens em voos internacionais, não se
aplicando à espécie, por conseguinte, a tese firmada no referido
precedente.
Destaco, por oportuno, que não houve a intimação para
apresentação de contrarrazões ao presente recurso, em obediência ao
princípio da celeridade processual e por não se verificar prejuízo à parte
ora agravada, uma vez que voto pela manutenção da decisão recorrida
(artigo 6º c/c artigo 9º do CPC/2015).
Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei
processual, o que impõe a majoração da sucumbência recursal.
Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno e CONDENO a
parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários
advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
É como voto.

4
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AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 822.191 SÃO PAULO
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. LUIZ FUX
: EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
: MANUEL EDUARDO PEDROSO BARROS
: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A
: FLAVIA DA CRUZ CARNEIRO
VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Atentem para as
balizas reveladas. A temática trazida à apreciação do Supremo consiste
em assentar a possibilidade, ou não, de ter-se, mediante a interpretação
da Convenção de Varsóvia, limitação do direito à plena indenização, em
detrimento do previsto no Código de Defesa do Consumidor,
considerada avaria e extravio de carga durante o transporte aéreo
internacional. Cuida-se de controvérsia cujo figurino básico possui
envergadura maior, constitucional, ante problemática alusiva ao alcance
do preceito contido no artigo 178, cabeça, da Constituição Federal,
segundo o qual “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”.
Provejo o agravo para que o extraordinário tenha sequência e seja
submetido ao colegiado, no verdadeiro Plenário, para solução definitiva
da questão.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 822.191
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) : EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
ADV.(A/S) : MANUEL EDUARDO PEDROSO BARROS (169047/SP)
AGDO.(A/S) : ZURICH BRASIL SEGUROS S/A
ADV.(A/S) : FLAVIA DA CRUZ CARNEIRO (235393/SP)
Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo e
condenou a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao
pagamento de honorários advocatícios, nos termos do voto do
Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. Afastada a aplicação da
multa porquanto não atingida a unanimidade prevista no § 4º do
art. 1.021 do CPC. Primeira Turma, Sessão Virtual de 8.2.2019 a
14.2.2019.
Composição: Ministros Luiz Fux (Presidente), Marco Aurélio,
Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.
Cintia da Silva Gonçalves
Secretária
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