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1 INTRODUÇÃO 
 

om o advento da Lei nº 7565, de 19 de dezembro 
de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), pre-
tendeu-se regular de forma específica todas as 
áreas relacionadas ao direito aeronáutico, e em es-
pecial a responsabilidade civil advinda dos contra-

tos de consumo envolvendo transporte de passageiros e cargas. 
Lado outro, com o advento da Constituição Federal de 1988, a 
proteção do consumidor foi elevada à categoria de direito 
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fundamental e princípio da ordem econômica, sendo instrumen-
talizada pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código 
de Defesa do Consumidor) inclusive por dicção constitucional. 

Em que pese haver entendimento jurisprudencial acerca 
da aplicabilidade do CDC ao contrato de transporte aéreo do-
méstico, há entendimento dissonante que sustenta ser prevalente 
o CBA, posto que o art. 178 da Constituição Federal preconiza 
ser atributo de lei específica a ordenação do transporte aéreo. 
Assim, diante da antinomia que se coloca, resta correto ignorar 
o CDC enquanto lei específica às relações de consumo e se ado-
tar o CBA às relações de transporte aéreo em geral, ainda que 
estas se configurem numa relação consumerista? 

Nesse mister, o presente trabalho visa a discorrer sobre a 
interpretação do art. 178 da Constituição Federal, nas situações 
em que se apresenta o serviço de transporte aéreo doméstico en-
quanto relação de consumo. Para tanto, utilizou-se o método de-
dutivo ao se partir da colisão entre direitos fundamentais, para 
se chegar à aludida antinomia entre o CDC e o CBA; e se utilizou 
o método comparativo, com base nos critérios contemporâneos 
de resolução de conflitos aparentes de normas, para confrontar 
os dois diplomas legais e buscar qual instituto jurídico melhor se 
aplica ao caso em questão. 

 
2 DA PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR VULNERÁVEL 
PARA O EQUILÍBRIO NA RELAÇÃO DE CONSUMO, EN-
QUANTO EXPRESSÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 
Enquanto pessoa humana, o cidadão tem direito a prer-

rogativas e faculdades essenciais a uma vida digna, condições 
inerentes à consolidação e manutenção de um mínimo contex-
tual, que franqueie ao indivíduo não só sobreviver, mas também 
viver dignamente. Dada a sua essencialidade, não sem motivo 
foram denominados "direitos fundamentais", pois se consubs-
tanciam em garantias de uma convivência digna, livre e igual de 
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todas as pessoas, sem as quais a pessoa humana não se realiza, 
não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive5. 

Luigi Ferrajoli bem observa, a respeito: 
[...] son "derechos fundamentales" todos aquellos derechos 
subjetivos que corresponden universalmente a "todos" los seres 
humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudada-
nos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por "dere-
cho subjetivo" cualquier expectativa positiva (de prestaciones) 
o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una 
norma jurídica; y por "Status" la condición de un sujeto, pre-
vista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupu-
esto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o 
autor de los actos que son ejercicio de éstas.6 

Com efeito, com a promulgação da Magna Carta em 
1988 houve uma reformulação de todo o ordenamento jurídico 
brasileiro, movido pela necessidade de adequar as leis ao novo 
modelo instituído. Caracterizado por ser analítico, o Texto 
Magno abordou não só aspectos ligados a normas estruturais do 
Estado, ou às liberdades negativas, mas também uma vasta gama 
de direitos sociais7. O movimento, denominado constitucionali-

zação do direito, irradiou normas de caráter cogente para todo o 
sistema jurídico, inclusive para o direito privado8, sobressaindo-

 
5 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 37. ed.. São 
Paulo: Malheiros, 2014, p. 180. 
6 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías: la ley del más débil. 7. ed. Madrid: 
Trotta, 2010, p. 37. Numa tradução livre: "[...] são 'direitos fundamentais' todos aque-
les direitos subjetivos que correspondem universalmente a 'todos' os seres humanos 
enquanto dotados do status de pessoas, de cidadãos ou pessoas com capacidade de 
agir; entendendo por 'direito subjetivo' qualquer expectativa positiva (de prestações) 
ou negativa (de não sofrer lesões) adstrita a um sujeito por uma norma jurídica; e por 
status a condição de um sujeito, de sua aptidão para ser titular de situações jurídicas 
e/ou autor dos atos que são exercício destas". 
7 OLIVEIRA, Júlio Moraes. A evolução do conceito de consumidor: do maximalismo 
ao finalismo mitigado. 2011. 119 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Uni-
versidade Fumec, Belo Horizonte, 2011, p. 26. 
8 PASSOS, Rafael Ribeiro Bueno Fleury de. A constitucionalização do direito civil e 
a revolução no direito privado brasileiro. In: FERREIRA, Keila Pacheco; BORGES, 
Julia Tavares; MARTINS, Rafael Lara (org.). Direito privado nos 30 anos da consti-
tuição. Florianópolis: Tirant lo Blanch, 2018, p. 48. 
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se aí os direitos fundamentais enquanto vetores de efetivação da 
proteção a uma vida digna nas relações entre particulares. 

Nessa perspectiva, o direito do consumidor, antes rele-
gado a algumas normas pontuais dentro das codificações, ga-
nhou força de direito autônomo. Sensível à necessidade de re-
formulação da ordem jurídica, a Carta Magna elevou o a prote-
ção e defesa do consumidor ao status de direito fundamental e 
princípio da ordem econômica. Além disso, a Constituição ainda 
determinou, no art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, a elaboração do Código de Defesa do Consumidor, 
instrumento de efetivação do aludido direito fundamental à pro-
teção do consumidor. 

Nesse mister, tendo o consumidor direito fundamental a 
uma proteção eficaz (CF, art. 5º, XXXII), segue-se que tal pro-
teção deve ser efetivada na conformidade da necessidade de se 
contrabalançar o desnível em relação ao fornecedor, de forma a 
que se chegue a um equilíbrio na relação de consumo e, desta 
forma, também se efetive a igualdade entre as partes enquanto 
preceito fundamental. Não é demais lembrar-se que, ostentando 
caráter constitucional, a proteção ao consumidor prevalece sobre 
outras questões ou prerrogativas infraconstitucionais, ou até 
mesmo prerrogativas genéricas uma vez considerada a relação 
de consumo um microssistema específico. 

Posto de outra forma, na qualidade de direito fundamen-
tal a proteção do consumidor deve ser interpretada e estendida o 
mais amplamente possível, conforme bem explica José Joaquim 
Gomes Canotilho, ao discorrer sobre o princípio da máxima efe-
tividade da norma constitucional: 

Este princípio, também designado por princípio da eficiência 
ou princípio da interpretação efetiva, pode ser formulado da 
seguinte maneira: a uma norma constitucional deve ser atribu-
ído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um princípio opera-
tivo em relação a todas e quaisquer normas constitucionais, e 
embora a sua origem esteja ligada à tese da atualidade das nor-
mas programáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no âm-
bito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve 
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preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos di-
reitos fundamentais).9 

Cediço que o consumidor é a parte vulnerável na relação 
de consumo – a ponto de ser a vulnerabilidade elencada no CDC 
enquanto princípio norteador (art. 4º, I) -, o direito fundamental 
à proteção do consumidor deve ser aplicado do modo mais am-
plo possível para que se imponha o necessário contrabalancea-
mento do atinente desnível em relação ao fornecedor, aí se pro-
cedendo então o CDC e legislação correlata à respectiva tutela 
protetiva para que o fornecedor não se valha de sua superiori-
dade técnica, jurídica e fático-econômica para cometer abusos, 
dado que o fornecedor é sabidamente a parte mais forte da rela-
ção por ser detentor dos meios de produção e do controle do 
mercado, tendo assim poder sobre o que produzir, como produ-
zir e para quem produzir, bem como autonomia para fixar suas 
margens de lucro10.  

Com efeito, a vulnerabilidade é uma qualidade intrínseca 
a todo consumidor, posto não possuir o domínio e nem o conhe-
cimento total sobre todos os aspectos do produto ou serviço. 
Essa condição pode ser observada em quatro desdobramentos da 
vulnerabilidade: técnica, jurídica (ou científica), econômica (ou 
fática), e informacional.  

A vulnerabilidade de ordem técnica se refere ao fato de 
que o consumidor não possui conhecimento sobre o processo de 
fabricação, componentes, mecanismos e congêneres relativos ao 
produto ou serviço, sendo o fornecedor o detentor dos meios de 
produção e portanto o detentor do respectivo conhecimento téc-
nico na relação de consumo, não raras vezes deixando de com-
partilhar satisfatoriamente tal conhecimento com o consumidor. 

Já a vulnerabilidade de ordem jurídica se caracteriza pela 
dificuldade do consumidor em compreender as particularidades 

 
9 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Teoria da Constituição e Direito Constitucio-
nal. 7. ed., 14. reimp.. Coimbra: Almedina, 2003, p. 1.224. 
10 FILOMENO, José Geraldo Brito. Direitos do consumidor. 15. ed. rev., atual. e ref.. 
São Paulo: Atlas, 2018, p. 157. 
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jurídicas ou contábeis atinentes ao produto ou serviço, devido à 
falta de conhecimentos científicos por parte do consumidor re-
lativos à contabilidade ou ao direito. A propósito, Ângelo Costa 
e Inês Hennigen, em uma pesquisa realizada junto ao PROCON 
de São Paulo, concluíram que, mesmo com os esforços do órgão 
de instruir seus consumidores, ainda há muita desinformação so-
bre quais são seus direitos. Além do mais, há pouco incentivo 
para o empoderamento destes sujeitos para que possam buscar 
sozinhos mudar essa realidade11.  

Nas palavras dos citados autores: 
Nos documentos analisados, base da comunicação do PRO-
CON com a comunidade, não há, por exemplo, referência ao 
fato de que as queixas individuais podem resultar em ações co-
letivas (e em aplicação de multas) e, mais importante, que po-
dem ser o estopim para acordos, novas regulações e até dispo-
sições legais. Ou seja, o consumidor acaba não tendo ciência 
do impacto social de sua ida ao PROCON, impacto esse que 
não deixa de ser ressaltado nas entrevistas, mas que finda não 
recebendo a devida visibilização.12 

A seu turno, a vulnerabilidade econômica refere-se ao 
grande poderio financeiro do fornecedor em relação aos consu-
midores. De acordo com Cláudia Lima Marques, ocorre quando 
o consumidor se sujeita ao fornecedor por este exercer monopó-
lio fático ou jurídico em razão de seu grande poder econômico 
ou em razão da essencialidade do serviço, e em razão disso im-
põe sua vontade a todos que com ele contratam13. 

Ao fim, tem-se a vulnerabilidade informacional, con-
substanciada no insuficiente conjunto de informações que o con-
sumidor, de per si, reúne quando do estabelecimento da relação 
com o fornecedor, o qual detém toda a informação necessária à 

 
11 COSTA, Ângelo Brandelli; HENNIGEN, Inês. Processos de subjetivação nas polí-
ticas de defesa do consumidor: Vulnerabilidade e cidadania em questão. Psico, Porto 
Alegre-RS, v. 41, n. 3, 2010, p. 410. 
12 Op. cit., p. cit. 
13 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo 
regime das relações contratuais. 8. ed. rev. atual. e ampl.. São Paulo: Revista dos Tri-
bunais, 2016, p. 333. 
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adequada aquisição e uso do produto ou serviço. Conforme bem 
explica Cláudia Lima Marques: 

O que caracteriza o consumidor é justamente seu deficit infor-
macional [...].  E se, na sociedade atual, é na informação que 
está o poder, a falta desta representa intrinsecamente um minus, 

uma vulnerabilidade tanto maior quanto mais importante for 
esta informação detida pelo outro.14 

Destaca-se, ainda, um aspecto psicossocial que acentua a 
vulnerabilidade do consumidor. 

A passagem da modernidade para a pós-modernidade in-
correu na mudança do paradigma patrimonialista para o antro-
pocêntrico: a propriedade cedeu lugar ao ser humano, enquanto 
centro do sistema social e normativo. Essa mudança refletiu-se 
sensivelmente na sociedade de consumo, a ponto de interferir até 
mesmo no estilo de vida do consumidor: deixou-se de adquirir 
produtos e serviços para tão-somente sobreviver ou para se agre-
gar patrimônio, passando-se a um novo objetivo: a busca da fe-
licidade, por meio da satisfação do ser. 

Ocorre que o ser humano, “mais do que uma abelha ou 
um animal gregário, é um ser vivo político em sentido pleno”15, 
e nesse sentido necessita viver em meio aos seus semelhantes, 
fazendo parte assim do mesmo grupo social e da própria socie-
dade abstratamente considerada. Atentos a isso, os fornecedores 
de produtos e serviços, por meio de intensa propaganda e mar-

keting, criaram toda uma contextualização de “necessidade so-
cial”, no sentido de determinado grupo social ser caracterizado 
por determinados produtos e serviços, e por consequência só po-
der pertencer e ser reconhecido pelos membros do grupo quem 
usasse tais produtos e serviços. 

Esse comportamento do fornecedor intensificou-se em 
razão da expansão e evolução dos meios de comunicação, 
fenômeno que fez com que se pudesse chegar com muito maior 

 
14 Op. cit., p. 334. 
15 ARISTÓTELES. Política. Trad. António Campelo Amaral e Carlos Gomes. Lisboa: 
Vega, 1998, p. 55. 
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facilidade e rapidez ao consumidor. Assim, o consumidor fora 
induzido a adquirir produtos e serviços supérfluos, porém subje-
tivamente necessários uma vez considerada a necessidade de o 
indivíduo tê-los para ser ou pelo menos se sentir aceito por seus 
semelhantes pertencentes ao mesmo grupo social. 

Zygmunt Bauman bem explica, a respeito: 
Bombardeados de todos os lados com sugestões de que preci-
sam se equipar com um ou outro produto fornecido pelas lojas 
se quiserem ter a capacidade de alcançar e manter a posição 
social que desejam, desempenhar suas obrigações sociais e 
proteger a auto-estima – assim como serem vistos e reconheci-
dos por fazerem tudo isso –, consumidores de ambos os sexos, 
todas as idades e posições sociais irão sentir-se inadequados, 
deficientes e abaixo do padrão a não ser que respondam com 
prontidão a esses apelos.16 

Dessa forma, a publicidade aprimorou suas técnicas per-
suasivas, utilizando-se de artifícios visuais ou de linguagem elo-
quente, com o intuito de induzir o consumidor a adquirir os pro-
dutos ofertados. Mais ainda, com o advento da Internet e da glo-
balização, contexto em que informação é fornecida e obtida pra-
ticamente em tempo real, a mídia é responsável por suprimir a 
liberdade de escolha do cidadão, pois está constantemente ma-
nipulando suas decisões, de modo que seja impossível ao ser hu-
mano resistir a suas sugestões invasivas.  

A este novo tipo de vulnerabilidade, calcada no controle 
da tomada de decisão dos consumidores pelo fornecedor por 
meio das modernas técnicas de marketing, denomina-se “vulne-
rabilidade psíquica”. Nessa ótica, Diego Braga e Vitor Ferreira 
explicam que, segundo a psicologia do consumo, o ser humano 
não consegue existir desconectado do seu meio e, assim, para se 
sentir e se manter vinculado ao lugar em que vive, estabelecendo 
posições na sociedade para que possa criar um sentimento de 
pertencimento, consome não só o de que necessita para sobrevi-
ver, mas também o que precisa para ser aceito junto ao meio em 

 
16 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em merca-
dorias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008, p. 74. 
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que vive. Ou seja, consome em conformidade com os valores, 

popularidade e outros mais critérios de aceitação frente a um 
determinado grupo social 17 e, nesse contexto, o consumidor 
acaba por se tornar mais suscetível a abusos do fornecedor, pois 
se vê na contingência imediata de fazer o que for preciso para 
ser aceito pelo grupo social a que pertence. 

Destarte, considerada a igualdade como eixo axiomático, 
a respectiva busca na relação de consumo pressupõe o nivela-
mento entre os desiguais, aí se observando a imperiosidade de 
se resolver preliminarmente a questão da vulnerabilidade do 
consumidor para que haja o necessário equilíbrio contratual, 
posto que somente pode ser reconhecido igual alguém que não 
está subjugado por outrem18. E nesse ponto, ressalta-se que o 
consumidor encontra-se em um estado inerente de risco ou um 
sinal de confrontação excessiva de interesses identificado no 
mercado, que gera uma situação permanente ou provisória que 
fragiliza, enfraquece-se enquanto sujeito de direitos, desequili-
brando a relação19, em face do que, compensando-se a respectiva 
vulnerabilidade com a adequada proteção contra excessos do 
fornecedor, o Código Consumerista efetiva o direito fundamen-
tal do consumidor e harmoniza a relação, impondo o necessário 
equilíbrio à consecução da igualdade contratual.  

 
3 DA PREVALÊNCIA DO CDC SOBRE O CBA 

 
O atual Código Brasileiro de Aeronáutica fora destinado 

a se aplicar a "nacionais e estrangeiros, em todo o Território 

 
17 BRAGA, Diego Bastos; FERREIRA, Vitor Hugo do Amaral. Vulnerabilidade psí-
quica e o discurso midiático entre o consumo e o consumismo. In: Anais do XXII 

Encontro Nacional do CONPEDI. Florianópolis: Funjab, 2013. p. 506. 
18 MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Código de Defesa do Consumidor: o princípio 
da vulnerabilidade. 3. ed.. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 125. 
19 MARQUES, Cláudia Lima. Da política nacional de relações de consumo. In MAR-
QUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos; MIRAGEM, 
Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4. ed.. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2013, p. 228. 
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Nacional, assim como, no exterior, até onde for admitida a sua 
extraterritorialidade" (art. 1º§2º)20, ressalvando-se o disposto em 
tratados e convenções internacionais. Bem assim, o CBA classi-
fica em seus arts. 174 e 180 os serviços aéreos em privados e 
públicos, onde o primeiro é realizado em benefício do próprio 
operador, sem remuneração ou comercialização do serviço – tal 
qual se dá, por exemplo, com o transporte fretado ou o transporte 
do dono da aeronave -, e o segundo é outrossim subdividido em 
serviços  especializados, serviço de transporte aéreo não regular 
e serviço de transporte aéreo regular.  

Nessa linha, os serviços aéreos públicos, sujeitos a con-
cessão ou autorização pública, são serviços remunerados e bem 
assim comercializados no mercado. Adentrando em suas subdi-
visões, tem-se que, a teor dos arts. 177, 180 e 217 do CBA21, os 
serviços especializados constituem atividades peculiares não re-
lacionadas ao transporte comercial, como agricultura, sanea-
mento ou aerofotografia; os serviços de transportes aéreos não 
regulares estão sujeitos a autorização governamental por um 
prazo máximo de cinco anos e, como o próprio nome aduz, não 
são serviços que prestam atividades comerciais contínuas, como 
empresas de táxi-aéreo que trabalhem mediante remuneração 
convencionada, tendo em vista atendimento imediato, indepen-
dente de percurso, escala ou horário. 

Por fim, o art. 181 do CBA dispõe que os serviços públi-
cos de transporte aéreo regular, os quais estão sujeitos a conces-
são de serviço público apenas a pessoas jurídicas constituídas 
sob leis brasileiras e não possuem prazo máximo de funciona-
mento22. E nesse contexto, sobressai-se o cerne da análise do 
presente trabalho – o transporte aéreo nacional regular de passa-
geiros. 

O CBA traz uma extensa regulamentação referente ao 
 

20 BRASIL. Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986. . Brasília, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/leis/L7565.htm>  acessado em: 15 fev. 2021. 
21 Op. Cit. 
22 Op. cit. 
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direito aeronáutico, desde questões referentes ao direito civil, 
como obrigações, contratos e responsabilidade civil, até ques-
tões ligadas ao direito penal e administrativo, como punições ad-
ministrativas a concessionárias de serviços públicos, onde se 
ressalta  a seção III deste diploma normativo, onde se dispõe so-
bre a responsabilidade civil por danos a passageiros. Promul-
gada antes do advento da Constituição Federal de 1988 e do Có-
digo de Defesa do Consumidor, essa seção tutelava a indeniza-
ção que os passageiros –  ou terceiros não passageiros – que so-
fressem algum tipo de dano por parte destas companhias – sujei-
tas a concessão de serviço público – teriam direito a receber. No 
entanto, apesar de apresentarem vestes garantistas, essas normas 
estabelecem limites aos quais os transportadores e as segurado-
ras de transportes estariam sujeitos no momento da indenização 
a esses danos. 

A seu turno, o CDC veio a consolidar a proteção do con-
sumidor, o qual se encontrava em franca desvantagem frente ao 
fornecedor por este, em razão das sucessivas revoluções indus-
triais, haver fortalecido e expandido seu poderio econômico, não 
conseguindo a legislação anterior à CF/1988 e ao CDC acompa-
nhar as mudanças sociais, tecnológicas e econômicas do mer-
cado de forma a proteger suficientemente o consumidor vulne-
rável. João Calvão da Silva bem observa que, “o ideário liberal 
individualista era hostil ao consumidor; erguia-se como verda-
deiro dique à proteção dos seus interesses”.23 

Sérgio Cavalieri Filho bem explica esse contexto: 
Por outro lado, os remédios contratuais clássicos não evoluí-
ram e se revelaram ineficazes na proteção e defesa efetivas do 
consumidor. Rapidamente envelhecia o direito material tradi-
cional, até restar completamente ultrapassado. O direito pri-
vado de então, marcadamente influenciado por princípios e 
dogmas romanistas – autonomia da vontade, pacta sunt ser-

vanda e responsabilidade fundada na culpa –, não tardaria a 

 
23 CALVÃO DA SILVA, João. Responsabilidade civil do produtor. Coimbra: Alme-
dina, 1990, pp. 31-32. 
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sucumbir. Destarte, a falta de uma disciplina jurídica eficiente, 
reestruturada, moderna, proliferaram, em ambiente propicio, 
praticas abusivas de toda ordem, como as clausulas de não in-
denizar ou limitativas da responsabilidade, o controle do mer-
cado, a eliminação da concorrência e assim por diante, resul-
tando em insuportáveis desigualdades econômicas e jurídicas 
entre o fornecedor e o consumidor.24 

Outrossim, se em princípio CBA e CDC coexistiram pa-
cificamente no tocante ao transporte doméstico de passageiros, 
surgiu o choque entre ambos os diplomas no momento em que 
entrou em cena a responsabilidade civil: enquanto o CDC con-
fere uma proteção mais ampla ao consumidor, o CBA restringe 
o respectivo espectro de abrangência. 

Denota-se, então, uma disparidade entre os citados diplo-
mas quando se trata de responsabilidade civil no transporte do-
méstico de passageiros. Assim, para se resolver tal antinomia, 
prioritariamente deve-se adotar a interpretação sistemática, con-
forme bem explica Luis Roberto Barroso: 

O direito objetivo não é um aglomerado aleatório de disposi-
ções legais, mas um organismo jurídico, um sistema de precei-
tos coordenados ou subordinados, que convivem harmonica-
mente. A interpretação sistemática é fruto da ideia de unidade 
do ordenamento jurídico. Através dela, o intérprete situa o dis-
positivo a ser interpretado dentro do contexto normativo geral 
e particular, estabelecendo as conexões internas que enlaçam 
as instituições e as normas jurídicas. 25 

Nesse ponto, deve-se atentar ao disposto na Constituição 
Federal no tocante à questão, e ali se aplicar a interpretação sis-
temática de forma a que se analisem todos os dispositivos cons-
titucionais que tratem da questão e, ao final, chegue-se a um en-
tendimento conciliador e ao mesmo tempo justo, sendo tal pro-
cedimento necessário para a consecução da justiça eis que, se 
abordados isoladamente, os dispositivos constitucionais podem 

 
24 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Direito do Consumidor. 5. ed.. São Paulo: 
Atlas, 2019, p. 16. 
25 BARROSO, Luís Roberto. A nova interpretação constitucional: ponderação, direi-
tos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 134. 
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ser interpretados erroneamente. Conforme preciosa lição de Eros 
Grau, a Constituição não pode ser interpretada em tiras26. 

Nesse sentido, quando o art. 178 preconiza que o trans-
porte aéreo será ordenado por lei específica, deve-se ressaltar 
que mesmo essa lei especial deve observar a proteção (art. 5º, 
XXXII) e defesa (art. 170, V) do consumidor, visto que o trans-
porte aéreo de passageiros, enquanto decorrência do exercício 
do direito fundamental à livre iniciativa, deve ser delimitado da 
mesma forma que esta último direito aludido – no caso, pelos 
ditames do art. 170, e em especial, da aludida defesa do consu-
midor (inciso V).  

Nesse ponto, mister se faz ressaltar que o CDC tem um 
caráter principiológico, na medida em que é o desdobramento 
infraconstitucional do direito fundamental à proteção do consu-
midor por força constitucional, haja vista sua criação ser expres-
samente prevista e imposta pelo art. 48 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT). E por ter esse matiz prin-
cipiológico, prepondera sobre toda e qualquer outra lei infra-
constitucional quando se tratar de relação de consumo, conforme 
bem observa Nelson Nery Júnior: 

Optou-se por aprovar lei que contivesse preceitos gerais, que 
fixasse os princípios fundamentais das relações de consumo. É 
isso que significa ser uma lei principiológica. Todas as demais 
leis que se destinarem, de forma específica, a regular determi-
nado setor das relações de consumo deverão submeter-se aos 
preceitos gerais da lei principiológica, que é o Código de De-
fesa do Consumidor. Assim, sobrevindo lei que regule, v.ġ., 
transportes aéreos, deve obedecer aos princípios gerais estabe-
lecidos no CDC. Não pode, por exemplo, essa lei específica, 
setorizada, posterior, estabelecer responsabilidade subjetiva 
para acidentes aéreos de consumo, contrariando o sistema prin-
cipiológico do CDC. Como a regra da lei principiológica 
(CDC), no que toca à reparação dos danos, é a da responsabili-
dade objetiva pelo risco da atividade (art. 6º, no VI, CDC), essa 
regra se impõe a todos os setores da economia nacional, 

 
26 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 3. ed.. São 
Paulo: Malheiros, 1997, pg. 176. 
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quando se tratar de relação de consumo. Destarte, o princípio 
de que a lei especial derroga a geral não se aplica ao caso em 
análise, porquanto o CDC não é apenas lei geral das relações 
de consumo, mas, sim, lei principiológica das relações de con-
sumo. Pensar-se o contrário é desconhecer o que significa o 
microssistema do Código de Defesa do Consumidor, como lei 
especial sobre relações de consumo e lei geral, principiológica, 
à qual todas as demais leis especiais setorizadas das relações 
de consumo, presentes e futuras, estão subordinadas.27 

E mesmo quanto aos tradicionais critérios de solução, 
também por esse prisma o CDC prevalece sobre o CBA. 

Quanto ao contraste entre as normas, Bobbio distingue 
três tipos de antinomias: 1) as do tipo total-total, no qual duas 
normas com o mesmo âmbito de validade se contradizem total-
mente, sempre entrando em conflito ao serem aplicadas; 2) as do 
tipo parcial-parcial, em que duas normas coincidem em apenas 
parte do âmbito de validade, e nessa parcialidade conflitam entre 
si; 3) as de tipo total-parcial, neste caso, ambas as normativas 
possuem o mesmo âmbito de aplicação, porém uma é mais am-
pla que a outra, logo, em relação à mais restrita a antinomia é 
total, porém em relação à mais ampla é parcial por esta possuir 
em parte um espectro não contemplado pela mais restrita, não 
havendo nesse ponto um conflito28. 

Bobbio ainda distingue os casos em que uma antinomia 
pode (antinomia aparente) ou não (antinomia real) ser resolvida 
com base na interpretação sistêmica do ordenamento, utilizando-
se para tanto três critérios: cronológico, hierárquico e especiali-
dade.29 

No critério cronológico, a lei posterior derroga a anterior 
(lex posterior derogat priori): quando duas normas são 

 
27 JÚNIOR, Nelson Nery. Da proteção contratual. In GRINOVER, Ada Pellegrini et 
al.. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do ante-
projeto. 12. ed.. Colaboração Vicente Gomes de Oliveira Filho e João Ferreira Braga. 
Rio de Janeiro: Forense, 2019, pp. 722-723. 
28 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 6. ed.. Brasília: UnB, 1995, 
pp. 88-89. 
29 Op. cit., p. 92. 
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incompatíveis em um ordenamento jurídico, prevalece a que foi 
promulgada posteriormente. Esse conceito visa a garantir a di-
namicidade do direito, de modo que possa sempre haver um pro-
gresso jurídico em relação aos anseios sociais30. 

No critério hierárquico, a lei superior derroga a inferior 
(lex superior derogat inferiori), onde se presume que entre duas 
normas incompatíveis deve prevalecer aquela que é hierarquica-
mente superior. Inspirado na pirâmide normativa de Kelsen, esse 
critério distingue as diferentes forças normativas entre os diplo-
mas normativos, garantindo a superioridade das leis ordinárias 
sobre a autonomia privada e a superioridade da Constituição so-
bre todas as demais normas31. 

Por fim, o critério da especialidade dispõe que a lei espe-
cial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derogat generali). 
Segundo Bobbio, o critério da especialização advém de uma 
“exigência fundamental de justiça”, onde seu objetivo é garantir 
tratamento igualitário a pessoas de diferentes categorias. Por 
conseguinte, esse tipo de antinomia, em geral, corresponde 
àquele tipo total-parcial, no qual não há uma completa elimina-
ção da norma geral, apenas a sua desaplicação em casos especí-
ficos regulados pela lei especial. 32 

No entanto, há alguns casos em que esses três critérios 
não são suficientes para regular a questão, pois ambas as normas 
são contemporâneas, de mesmo nível hierárquico e gerais. Nessa 
conjuntura, pode o intérprete: 1) eliminar uma das normas, rea-
lizando uma interpretação ab-rogante. 2) eliminar as duas nor-
mas, no caso de haver contrariedade entre as normas, ocorrendo 
umas dupla ab-rogação ou 3) conservar as duas normas incom-
patíveis, caso consiga demonstrar que não há uma real incompa-
tibilidade entre as normas, mas apenas aparente.33 

Bobbio aponta como uma possível solução para as 
 

30 Op. cit., p. cit. 
31 Op. cit., p. 93. 
32 Op. cit., p. 96. 
33 Op. cit., p. 100. 
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antinomias desse tipo de norma a realização de uma graduação 
de prevalência entre as três formas da norma jurídicas: a impe-
rativa, a proibitiva e a permissiva34. Nesse sentido, deve-se con-
siderar que no caso de incertezas normativas prevalece a inter-
pretação mais favorável ao cidadão – interpretação favorabilis 

em detrimento da odiosa. Assim, se uma norma estabelece uma 
imposição ou proibição e a outra estabelece uma permissão, pre-
valece a permissão. 

Há que se destacar, porém, que quando se está em voga 
o direito de dois particulares, cujas soluções apontadas pelas 
normas antinômicas sejam ora favoráveis ora contrárias aos po-
los em disputa, ocorre o chamado problema real, cuja solução é 
diversa da até aqui apontada. Nesse caso, Bobbio aponta que ao 
intérprete não é possível estabelecer uma hierarquia entre nor-
mas permissivas e imperativas ou proibitivas, cabendo a ele ape-
nas analisar qual dos dois sujeitos da relação é mais justo conce-
der a proteção estatal.35 

Ainda sobre o problema da antinomia, Bobbio dispõe 
ainda sobre as antinomias de segundo grau, onde ocorre um con-
flito não apenas de qual norma utilizar para o caso concreto, mas 
também de qual critério lançar mão para solver a antinomia. 

Os conflitos entre critérios são três: 1) conflito hierár-
quico versus o cronológico, no qual o conflito hierárquico sem-
pre deve prevalecer e a norma inferior deve ser considerada eli-
minada do ordenamento. 2) conflito da especialidade versus o 
cronológico, nessa conjuntura, a lei geral-posterior não elimina 
a lei especial-anterior do sistema, podendo ser perfeitamente 
compatíveis em seus respectivos âmbitos de atuação. 3) conflito 
hierárquico versus  de especialidade, nesse caso, Bobbio afirma 
ser sempre necessário a análise do caso concreto, pois se está em 
causa dois valores supremos da ordem jurídica: a hierarquia da 

 
34 Op. cit., p. 98. 
35 Op. cit., p. 99. 
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norma superior e o valor de justiça da norma especial.36 

Dentro desses critérios apresentados por Bobbio, é ne-
cessário esclarecer dentro de qual tipo normativo se enquadram 
os dois códigos em análise. Nesse ínterim, se se considerarem 
apenas os dois diplomas legislativos, tanto o Código de Defesa 
do Consumidor quanto o Código Brasileiro de Aeronáutica são 
leis ordinárias - ou seja, de mesma hierarquia -, e especiais, visto 
que tratam de uma relação jurídica específica – o CBA, o serviço 
de transporte; o CDC, a relação de consumo. 

Nesse sentido, faz-se necessário especificar a hipótese 
mais justa de se configurar o serviço de transporte aéreo domés-
tico. 

Sinteticamente, a partir do momento em que a compa-
nhia aérea compromete-se a transportar o passageiro mediante o 
pagamento de passagem, e dado que tal passageiro contrata o 
serviço de transporte aéreo com um fim não-econômico – ou 
seja, com o único propósito de ser transportado de um lugar a 
outro, sem se valer do transporte aéreo enquanto intermediário 
de direito e de fato para circulação de produtos ou de serviços -, 
aí se verifica uma relação de consumo. Neste sentido, entende-
se que não é considerado consumidor, por ausência do elemento 
destinatário final, aquele que adquire o serviço de transporte 
com a intenção de utilizá-lo como “matéria-prima” dentro da sua 
cadeia produtiva ou com o objetivo de revenda, como empresas 
que utilizam do serviço aéreo para transportar seus equipamen-
tos ou mercadorias. Também não é considerado consumidor o 
passageiro transportado a título gratuito, sem que haja qualquer 
benefício direto ou indireto ao prestador do serviço, por ausência 
do elemento “mediante remuneração” expresso no código37. 
Nesses casos retromencionados não há nenhum conflito 

 
36 Op. cit., pp. 107-110. 
37 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos. O Transporte Aéreo e o Código de 
Defesa do Consumidor. In MARQUES, Cláudia Lima (Org.); MIRAGEM, Bruno 
(Org.). Doutrinas Essenciais de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tri-
bunais, 2011, v. 4,. p. 556. 
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aparente de normas jurídicas, pois, como não se tratam de rela-
ções de consumo, cabe apenas a aplicação do Código Brasileiro 
de Aeronáutica, sujeitando esses contratos aos limites indeniza-
tórios estabelecidos por esse diploma. 

Logo, a primeira distinção que se faz necessária é que a 
antinomia só acontece quando está em questão a configuração 
do serviço de transporte aéreo enquanto relação jurídica de con-
sumo.   

A segunda colocação que precisa ser feita é que, mesmo 
neste caso, a antinomia ocorre apenas entre parte do escopo nor-
mativo entre os códigos, sendo do tipo parcial-parcial. Con-
forme foi exposto, Bobbio38 dispõe que a antinomia parcial-par-
cial está presente quando dois instrumentos normativos possuem 
parte do seu âmbito de validade contemplando matérias diversas 
e parte contemplando matérias idênticas. Assim, a antinomia 
persiste apenas na parte em comum entre os dois instrumentos. 
No caso em questão, grande parte dos dispositivos do Código 
Brasileiro de Aeronáutica e do Código de Defesa do Consumi-
dor apresentam abrangências distintas, visto que um se preocupa 
em regular as normas aplicáveis aos transportes aéreos e o outro 
visa tratar das normas relativas à proteção do consumidor. Não 
obstante, ambos os instrumentos colidem na parte que se refere 
aos Serviços de Consumo de Transporte Aéreo, pois trazem dis-
positivos diversos sobre a mesma questão, e é somente nesta 
parte que reside a antinomia. 

Por fim, ainda que se considere que ambos os diplomas 
em comento possuam a mesma força hierárquica, resta apenas 
ao critério da especialidade e da cronologia resolver o conflito. 
E nesse ponto, há uma dicotomia: se por um lado pode-se enten-
der que o CBA é lei especial em relação ao CDC porque o ser-
viço de transporte aéreo é uma relação individualizada face às 
relações de consumo em geral, por outro lado o CDC é uma lei 
específica quando confrontada com o CBA, porque o Código 

 
38 BOBBIO, op. cit., p. 89. 
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Consumerista versa sobre os serviços de transporte aéreo que se 
configuram como relação de consumo, destacando-se do trans-
porte aéreo em geral. 

Nesse mister, quanto à especialidade Antônio Herman de 
Vasconcellos Benjamin dispõe que tanto o Código de Defesa do 
Consumidor quanto o Código Brasileiro de Aeronáutica pos-
suem natureza horizontal, adentrando em vários campos do di-
reito, como: direito penal, direito processual civil, direito admi-
nistrativo, direito civil. Logo, a especialidade do direito aeronáu-
tico está na modalidade de prestação de serviço e a do Código 
de Defesa do Consumidor está na qualidade do sujeito da relação 
– o vulnerável39. 

Nesse sentido, se se considerar que ambos os diplomas 
normativos são de natureza horizontal e perpassam a matéria de 
serviço aéreo no âmbito da relação de consumo, seguindo a linha 
de resolução de conflitos sugerida por Bobbio, restaria ao crité-
rio cronológico resolver o conflito. Portanto, nessa linha, o Có-
digo de Defesa do Consumidor é o diploma competente para re-
gulamentar o assunto quando se tratar de relação jurídica de con-
sumo, pois foi promulgado em 1990, mais atual que o Código 
Brasileiro de Aeronáutica, promulgado em 1986. 

Destarte, deve-se considerar que os microssistemas jurí-
dicos criados apor meio de códigos especiais como são os do 
Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código de Defesa do Con-
sumidor, existem como resposta a uma exigência fundamental 

de justiça, de forma que sujeitos diferentes devem ter proteções 
jurídicas diferentes. Por conseguinte, quando duas normas espe-
ciais, de igual força e cronologia estão em antinomia, deve-se 
privilegiar aquela que melhor protege o sujeito mais frágil da 
relação, no caso em tela, o vulnerável protegido pelo CDC. 

Nesse caso, considerando-se que o critério da especiali-
dade existe para garantir justiça às situações jurídicas experi-
mentadas por sujeitos jurídicos diferentes, em caso de dois 

 
39 BENJAMIN, op. cit., p. 562. 
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diplomas com igual hierarquia, cronologia e especialidade, 
deve-se dar prevalência àquele que tutela o sujeito mais frágil da 
relação jurídica - no caso em tela, o Código de Defesa do Con-
sumidor, cuja missão é proteger o vulnerável.  

 
4 CONCLUSÃO 

 
Enquanto norma principiológica, deve o CDC prevalecer 

sobre o CBA quanto as respectivas disposições conflitarem-se. 
Isto porque, sendo a proteção do Diploma Consumerista mais 
ampla que a do Código Aeronáutico, a adoção do primeiro é im-
perativo decorrente dos ideais de justiça e igualdade, perfectibi-
lizados na proteção do vulnerável proporcionalmente à desigual-
dade evidenciada frente à outra parte – no caso, o fornecedor. 

Até porque, entre o CDC e o CBA observa-se um con-
flito de normas do tipo parcial-parcial, eis que o ponto de dis-
sonância entre tais normas é essencialmente a responsabilidade 
civil do transportador. E nesse mister, a antinomia é apenas apa-
rente, dado que, por meio de uma interpretação sistemática da 
Constituição Federal, denota-se claramente que a proteção do 
consumidor é, além de um direito fundamental, vetor condicio-
nante conforme no art. 170, V,  na medida em que é previsto 
enquanto fator de validade do exercício do direito fundamental 
à livre iniciativa pelo fornecedor.  

Outrossim, se se considerar que ambos os institutos são 
de igual força hierárquica e de natureza horizontal, perpassando 
por vários institutos jurídicos – inclusive o da responsabilidade 
civil – resta ao critério cronológico resolver a questão: por ser 
posterior e ter sido criado já na vigência da Constituição Federal 
de 1988 - e portanto já sobre as vestes do novo paradigma da 
proteção do vulnerável -, o CDC tem prevalência de aplicação 
em relação a todas relações jurídicas de consumo, inclusive as  
atinentes a contratos de transporte aéreo doméstico. 
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