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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
0030882-08.2013.4.01.3400/DF 

RELATOR: JUIZ FEDERAL RONALDO JOSE DA SILVA 

REQUERENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT 

REQUERIDO: GERALDO JUNIOR GONCALVES DA FONSECA 

RELATÓRIO 

Trata-se de Pedido de Uniformização de interpretação contra 
acórdão proferido pela E. Turma Recursal de origem que determinou o pagamento 
de danos materiais ao autor que não teve cumprida a entrega do serviço contratado 
(entrega de um notebook), em função de que o empregado da ora recorrente – 
Carteiro – teria sido vítima de assalto. 

Através deste pleito de uniformização pretende a ECT demonstrar 
que a mercadoria não foi entregue em razão de caso fortuito, qual seja, o roubo da 
qual foi vítima o Carteiro, seu empregado, o que afastaria o dever de reparação 
civil ao autor, proprietário da mercadoria. Para espancar quaisquer dúvidas da sua 
tese de defesa, transcrevo a seguir trecho de sua petição: 

“...20. Portanto, resta configurada a divergência existente entre o 

julgado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal e o entendimento que prevalece na Corte Superior, não 
restando outra alternativa senão a fixação da tese de que o roubo 
da mercadoria do carteiro constitui motivo de força maior, a 
exonerar o transportador (ECT) da responsabilidade civil 
respectiva, já que demonstrado que não se descurou do dever de 

cautela da mercadoria, e para reformar o acórdão recorrido, 

julgando improcedente a pretensão deduzida na inicial. 

Alega a ECT, ora recorrente, que a não entrega do bem não ocorreu 
por motivo de caso fortuito – assalto –, o que lhe desobriga do dever de reparação 
por danos materiais, e neste sentido traz acórdãos oriundos da TRRJ 
00308820820134013400 e do STJ: REsp 976564/SP. 

O pedido de uniformização foi admitido na origem, tendo subido a 
esta C. Corte Uniformizadora para deslinde da questão de direito material 
controvertida. 

VOTO 
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De plano, assento que a presente controvérsia jurídica a ser 
uniformizada não tem correlação com o tema n. 185 que foi afetado como 
representativo da controvérsia por esta C. TNU ("Saber se o extravio de 

correspondência ou encomenda pelos Correios (ECT) configura dano moral in re 

ipsa.") na medida em que no presente incidente o que se pretende é a 
uniformização de questão de direito material relacionada à possibilidade de 
responsabilização civil da ECT em caso de dano material advindo de mercadoria 
transportada e que é furtada/roubada. 

Sustenta o recorrente que este, no caso mercadoria furtada/roubada, 
é um típico caso de caso fortuito ou força maior a eximir o transportador da 
responsabilidade indenizatória pelos danos materias e/ou morais advindos. 

Assim, entendo que o feito não se enquadra na situação do 
representativo a ensejar o sobrestamento. 

No mais, a lei de regência dos pedidos de uniformização dirigidos à 
Turma Nacional de Uniformização exige que a parte postulante da uniformização 
de questão de direito material presente na lide demonstre de forma cabal que há 
divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais de diferentes regiões do País 
ou que o acórdão recorrido está em dissonância com a orientação predominante 
no âmbito desta Corte uniformizadora ou em descompasso com a posição 
majoritária do C. STJ. 

É o que reza o art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, verbis: 

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei 

federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de 

direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação 

da lei. 

(...) 

§ 2o O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de 
diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou 
jurisprudência dominante do STJ será julgado por Turma de 
Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a 

presidência do Coordenador da Justiça Federal. 

Por sua vez, dispõe o art. 6º do nosso Regimento Interno TNU 
(editado pela Resolução CJF nº 345, de 02/06/2015, verbis: 
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Art. 6º Compete à Turma Nacional de Uniformização processar e 

julgar pedido de uniformização de interpretação de lei federal, 

quanto à questão de direito material: 

I – fundado em divergência entre decisões de Turmas Recursais de 

diferentes Regiões; 

II – em face de decisão de Turma Recursal proferida em 

contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização; ou 

III – em face de decisão de Turma Regional de Uniformização 

proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante 

do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de 

Uniformização. 

Em ambos os acórdãos trazidos pelo recorrente para demonstrar a 
suposta divergência, não há dúvidas de que a mercadoria não teria sido entregue 
em função de roubo, mediante a utilização de arma de fogo, o que levou aos 
julgadores, naqueles casos, a concluir se tratar de caso fortuito, e que seria 
inevitável, ainda que se tomassem os cuidados necessários para o transporte, tendo 
sido afastado, naquelas situações o dever de indenização por danos. Vejamos os 
trechos dos julgados: 

REsp 976564/SP 

“...3. A força maior deve ser entendida, atualmente, como espécie do 
gênero fortuito externo, do qual faz parte também a culpa exclusiva 
de terceiros, os quais se contrapõem ao chamado fortuito interno. O 
roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é fato de terceiro 
equiparável a força maior, que deve excluir o dever de indenizar, 
mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva...”. 

  

00308820820134013400 

“... O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é fato de 
terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de 
indenizar, mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva. 
4. Com o julgamento do REsp. 435.865/RJ, pela Segunda Seção, 
ficou pacificado na jurisprudência do STJ que, se não for 
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demonstrado que a transportadora não adotou as cautelas que 
razoavelmente dela se poderia esperar, o roubo de carga constitui 
motivo de força maior a isentar a sua responsabilidade. 5. Recurso 
especial provido...” 

Por sua vez, o acórdão recorrido ratificando a sentença de primeiro 
grau entendeu que o roubo em questão gera o dever de indenizar na medida em 
que trata-se de evento previsível. 

Portanto, demonstrada a divergência sobre questão de direito 
material entre o acórdão recorrido e precedentes oriundos de Turma Recursal do 
Rio de Janeiro e do STJ, entendo satisfeitos os pressupostos processuais de 
recorribilidade e conheço do presente incidente de uniformização. 

No mérito, a questão jurídica a ser dirimida reside no fato de saber 
se o roubo no transporte de mercadoria postada junto aos correios configura 
eventou fortuito ou causa de força maior a afastar o dever de indenização por 
danos materiais por parte da ECT em decorrência da responsabilidade civil 
objetiva. 

O caso fortuito é uma das causas excludentes da responsabilidade 
civil, previsto no artigo 393, do Código Civil:  

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de 

caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por 

eles responsabilizado.  

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no 

fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.  

A doutrina costuma distinguir o caso fortuito em caso fortuito 
interno e externo, sendo esta distinção mais comumente aplicada nas relações de 
consumo.  

O caso fortuito interno, segundo a doutrina, incide durante o 
processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a 
responsabilidade civil do fornecedor. Já o caso fortuito externo é alheio ou 
estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo 
a responsabilidade civil1. 

Quando do julgamento do Resp n. 1.321.739 o eminente Min. Tarso 
Sanseverino trouxe elucidativas ponderações acerca da distinção entre 
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imprevisibilidade e inevitabilidade do evento danoso, esta apta a eximir a 
responsabilidade objetiva o prestador do serviço no âmbito das relações de 
consumo, verbis: 

"(...)  Dessa forma, a responsabilidade civil do restaurante 

recorrido, embora diante de uma seguradora, permanece objetiva, 

forte no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 
da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços...." (grifei). 

Assim, não se discute a culpa do restaurante, devendo a sua defesa 

ser concentrada nas hipóteses previstas no parágrafo 3.º do artigo 

supracitado, que constituem as causas de exclusão da 

responsabilidade civil do fornecedor, verbis: 

§ 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." (grifei) 

O fato exclusivo de terceiro, que importa ao deslinde da demanda, 

para ser caracterizado, para excluir a responsabilidade objetiva, 

deve ser a causa adequada e exclusiva do dano, sem a concorrência 

de outros fatores, especialmente o defeito na prestação do serviço 

pelo fornecedor demandado, hipótese em que persistiria a plena 

responsabilidade do fornecedor de serviços. 

Em síntese, o fato de terceiro ou a força maior, como reconhecido 

pelo acórdão recorrido, devem surgir como causa adequada e 

exclusiva do dano sofrido pelo prejudicado para ensejar o 

rompimento do nexo causal. 

Nos serviços de manobristas (valets) ofertados por restaurantes nas 

grandes cidades, deve-se estabelecer uma distinção entre a 

ocorrência de furto ou roubo de veículo para efeito de 

responsabilidade civil. 
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Nas hipóteses de roubo, caracteriza-se o fato de terceiro ou a força 

maior, podendo-se discutir apenas eventual concorrência do 

demandado, mediante uma prestação defeituosa do seu serviço, 

para o evento danoso (fato exclusivo ou concorrrente). 

Nas hipóteses de furto, em que não há violência, permanece a 

responsabilidade, pois o serviço prestado mostra-se defeituoso por 

não apresentar a segurança legitimamente esperada pelo 

consumidor. 

No caso concreto, a sentença entendeu não ter sido rompido o nexo 

causal entre o roubo do veículo e o serviço de manobrista oferecido 

dada a previsibilidade pelo restaurante da ocorrência desse tipo de 

evento danoso naquela localidade, devendo responder tanto pelo 

furto, quanto pelo roubo. 

O Tribunal de origem, diversamente, entendeu que o caso de roubo, 

embora previsível, é inevitável, rompendo esse fato de terceiro o 

nexo de causalidade entre o dano causado ao consumidor (perda 

patrimonial) e o serviço prestado pelo estabelecimento 

(manobrista). 

Correta a conclusão do acórdão recorrido, esposando a orientação 

jurisprudencial tradicional desta Corte Superior, traçada pelo 

eminente Ministro Eduardo Ribeiro, acerca da distinção entre a 

previsibilidade e a inevitabilidade do fato para caracterização da 

força maior, verbis: 

Automóvel. Roubo ocorrido em posto de lavagem. Força 
maior. Isenção de responsabilidade. O fato de o artigo 14, § 3º do 

Código de Defesa do Consumidor não se referir ao caso fortuito e à 

força maior, ao arrolar as causas de isenção de responsabilidade 

do fornecedor de serviços, não significa que, no sistema por ele 

instituído, não possam ser invocadas. Aplicação do artigo 1.058 do 

Código Civil. A inevitabilidade e não a imprevisibilidade é que 
efetivamente mais importa para caracterizar o fortuito. E aquela 
há de entender-se dentro de certa relatividade, tendo-se o 
acontecimento como inevitável em função do que seria razoável 
exigir-se. (REsp 120647∕SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 16∕03∕2000, DJ 15∕05∕2000, p. 

156) (...)" (REsp 1321739/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
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SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, 
DJe 10/09/2013) 

No caso em apreço, entendo que o roubo por parte de terceiros de 
mercadoria transportada por agente da ECT configura verdadeiro fortuito externo 
a eximir a empresa pública do dever de indenizar o contratante que não declarou 
o valor da mercadoria transportada para viabilizar a contratação do seguro 
correspondente com o pagamento dos custos inerentes à operação, inclusive para 
cobrir eventuais danos oriundos de mercadoria roubada por terceiros durante o 
transporte. 

Vale dizer, o roubo de mercadorias transportadas por funcionários 
dos correios em determinadas cidades embora seja evento dotado de certo grau 
de previsibilidade se revela deveras inevitável, não se podendo exigir da 
empresa transportadora contratada que mantenha um sistema eficiente de 
segurança privada dado que, desde as priscas era da teoria do contrato social de 
Rosseau e Locke, ao abrir mão em favor do Estado de parte da sua liberdade e 
consequentemente direito de defesa pessoal o homem passou a confiar no ente 
público a tarefa de zelar pela segurança de todos.  

Não é razoável e tampouco jurídico, portanto, exigir do empresário 
transportador, e no caso a ECT se assemelha a uma empresa transportadora, que 
faça as vezes do Estado na segurança para garantir a entrega efetiva das 
mercadorias transportadas contra eventual ação de terceiros criminosos, dado que 
esta tarefa incumbe ao Estado e para custear esta empreita os empresários e os 
cidadão em geral já pagam altos valores traduzidos em impostos recolhidos. 

Não se pode exigir esse nível de inevitabilidade da ECT pois, do 
contrário, o custo da operação de transporte ficaria mais oneroso globalmente para 
os usuários do serviço postal. 

Não por outro motivo, que a própria recorrente oferece serviço de 
seguro para despachar mercadorias de valor mais elevado justamente para cobrir 
estes infortúnios como o roubo da mercadoria. 

E, por óbvio, a parte remetente deve arcar com este custo do seguro. 

Mesmo que dotado de um certo grau de previsibilidade o roubo ainda 
configura, no meu sentir, fortuito externo, dado a sua inevitabilidade, em geral, 
nos casos concretos ante a violência empregada pelos criminosos; fortuito 
este apto a afastar a responsabilidade civil objetiva da ECT pela indenização dos 
danos materiais advindos do evento danoso. 
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O C. STJ já pacificou sua jurisprudência no sentido de que, um vez 
demonstrado que as transportadoras - e no caso a ECT se assemelha a 
transportadora - adotaram todas as cautelas normais exigidas, o roubo de 
mercadorias transportadas configura fortuito externo apto a eximi-las de qualquer 
responsabilidade civil pelos danos sofridos pelo contratante. 

Neste sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
CORREIOS. ROUBO DE CARGAS. RESPONSABILIDADE 
CIVIL OBJETIVA. EXCLUSÃO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. 
1. A empresa de Correios é de natureza pública federal, criada pelo 
Decreto-lei n. 509/69, prestadora de serviços postais sob regime de 
privilégio, cuja harmonia com a Constituição Federal, em parte, foi 
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da 
ADPF n. 46/DF, julgada em 5.8.2009, relator para acórdão Ministro 
Eros Grau. Os Correios são, a um só tempo, empresa pública 
prestadora de serviço público em sentido estrito, e agente 
inserido no mercado, desempenhando, neste caso, típica 
atividade econômica e se sujeitando ao regime de direito 
privado. 
2. Destarte, o caso dos autos revela o exercício de atividade 
econômica típica, consubstanciada na prestação de serviço de 
"recebimento/coleta, transporte e entrega domiciliar aos 
destinatários em âmbito nacional" de "fitas de vídeo e/ou 
material promocional relativo a elas", por isso que os Correios 
se sujeitam à responsabilidade civil própria das transportadoras 
de carga, as quais estão isentas de indenizar o dano causado na 
hipótese de força maior, cuja extensão conceitual abarca a 
ocorrência de roubo das mercadorias tansportadas. 
3. A força maior deve ser entendida, atualmente, como espécie 
do gênero fortuito externo, do qual faz parte também a culpa 
exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem ao chamado 
fortuito interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em 
regra é fato de terceiro equiparável a força maior, que deve 
excluir o dever de indenizar, mesmo no sistema de 
responsabilidade civil objetiva. 
4. Com o julgamento do REsp. 435.865/RJ, pela Segunda Seção, 
ficou pacificado na jurisprudência do STJ que, se não for 
demonstrado que a transportadora não adotou as cautelas que 
razoavelmente dela se poderia esperar, o roubo de carga constitui 
motivo de força maior a isentar a sua responsabilidade. 
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5. Recurso especial provido. 
(REsp 976.564/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 23/10/2012) 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
TRANSPORTADORA. ROUBO. FORTUITO EXTERNO. 

1. Segundo a jurisprudência do STJ, não responde a 
transportadora por roubo da carga a ser transportada. Fato de 
terceiro, fortuito externo ao contrato de transporte. 

2. Hipótese em que o acórdão recorrido reconhece que a empresa 
transportadora mantinha segurança adequada em seu depósito, com 
muros altos e monitoramento adequado via rádio e segurança, não 
tendo tido parcela de culpa alguma no roubo da mercadoria a ser 
transportada mediante assalto a mão armada cometido por grande 
número de homens, com moderno armamento e ameaça de morte aos 
funcionários da transportadora. 

(AgRg no REsp 748.322/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI, DJe 18/12/2012) 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. 
ASSALTO À MÃO ARMADA. FORÇA MAIOR. 
- Constitui causa excludente da responsabilidade da empresa 
transportadora o fato inteiramente estranho ao transporte em si, 
como é o assalto ocorrido no interior do coletivo. Precedentes. 
Recurso especial conhecido e provido. 
(REsp 435.865/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/2002, DJ 12/05/2003, p. 
209) 

Nesta mesma diretriz esta C. TNU possui remansosa jurisprudência 
sendo pertinente citar os seguintes precedentes: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO. ROUBO EM 
VEÍCULO DE TRANSPORTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO. 1. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais fixou a tese de que o roubo da mercadoria 
transportada constitui motivo de força maior, a exonerar o 
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transportador da responsabilidade civil respectiva, uma vez 
demonstrado que não se descurou do dever de cautela no 
transporte da mercadoria (PEDILEF n.  2008.38.00.732849-3, 
Rel. Juiz Federal Paulo Ernane Moreira Barros, DOU 20/09/2013, p. 
142/188). 2.PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO  para determinar o retorno dos autos 
à Turma Recursal de origem para adequação do julgado à orientação 
acima firmada, de acordo com a Questão de Ordem n. 20, da TNU. 
Ressalva da convicção pessoal do relator. A Turma Nacional de 
Uniformização, por unanimidade, decidiu conhecer e dar parcial 
provimento ao PEDILEF para determinar o retorno dos autos à 
Turma Recursal de origem para adequação do julgado à orientação 
acima firmada, de acordo com a Questão de Ordem n. 20, da 
TNU. (PEDILEF 50065285920144047102, FABIO CESAR DOS 
SANTOS OLIVEIRA - TURMA NACIONAL DE 
UNIFORMIZAÇÃO.) 

VOTO – EMENTA INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO 
INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
ROUBO DE MERCADORIA POSTADA. FORÇA MAIOR. 
EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE DO STJ. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 
1. Incidente de Uniformização interposto pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT em face de acórdão da Turma Recursal 
de Pernambuco que a condenou a indenizar o autor em danos 
materiais e morais em virtude do extravio de encomenda em virtude 
de roubo. 2. Aduz a recorrente que o aresto recorrido diverge do 
entendimento dominante no STJ, no sentido de que o roubo da 
mercadoria transportada exclui a responsabilidade por constituir 
motivo de força maior. 3. Razão assiste à recorrente, uma vez que o 
entendimento hoje dominante no STJ é no sentido de que o roubo da 
mercadoria transportada constitui motivo de força maior, para 
excluir a responsabilidade por eventual indenização relativa a esse 
fato. Nesse sentido, trago o seguinte julgado: 
RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
CORREIOS. ROUBO DE CARGAS. RESPONSABILIDADE 
CIVIL OBJETIVA. EXCLUSÃO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. 
1. A empresa de Correios é de natureza pública federal, criada pelo 
Decreto-lei n. 509/69, prestadora de serviços postais sob regime de 
privilégio, cuja harmonia com a Constituição Federal, em parte, foi 
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da 
ADPF n. 46/DF, julgada em 5.8.2009, relator para acórdão Ministro 



 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 

Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

Eros Grau. Os Correios são, a um só tempo, empresa pública 
prestadora de serviço público em sentido estrito, e agente inserido 
no mercado, desempenhando, neste caso, típica atividade econômica 
e se sujeitando ao regime de direito privado. 2. Destarte, o caso dos 
autos revela o exercício de atividade econômica típica, 
consubstanciada na prestação de serviço de "recebimento/coleta, 
transporte e entrega domiciliar aos destinatários em âmbito 
nacional" de "fitas de vídeo e/ou material promocional relativo a 
elas", por isso que os Correios se sujeitam à responsabilidade civil 
própria das transportadoras de carga, as quais estão isentas de 
indenizar o dano causado na hipótese de força maior, cuja extensão 
conceitual abarca a ocorrência de roubo das mercadorias 
tansportadas. 3. A força maior deve ser entendida, atualmente, como 
espécie do gênero fortuito externo, do qual faz parte também a culpa 
exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem ao chamado fortuito 
interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é fato de 
terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de 
indenizar, mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva. 4. 
Com o julgamento do REsp. 435.865/RJ, pela Segunda Seção, ficou 
pacificado na jurisprudência do STJ que, se não for demonstrado que 
a transportadora não adotou as cautelas que razoavelmente dela se 
poderia esperar, o roubo de carga constitui motivo de força maior a 
isentar a sua responsabilidade. 5. Recurso especial provido. (REsp 
976.564/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 23/10/2012) 4. A excludente 
de responsabilidade civil pela ocorrência da situação de fortuito 
externo tem sua aplicação nas relações de consumo já que o rol das 
excludentes de responsabilidade civil previstas no Código de Defesa 
do Consumidor não é taxativo. Para caracterização do evento fortuito 
externo como excludente de responsabilidade civil é necessário a 
presença dos elementos inevitabilidade, irresistibilidade e 
externidade do fato. O roubo, em regra, é fato de terceiro 
equiparável a força maior, consistindo em fortuito externo, 
afastando, assim a responsabilidade civil do prestador. 5 Ante o 
exposto CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Incidente de 
Uniformização para afastar a responsabilidade civil no presente 
caso.A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de 
uniformização e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento nos 
termos do voto do Juiz Relator que acrescentará ao voto precedente 
da TNU. Vencidos os Juízes Fábio Cesar Oliveira e Boaventura 
Andrade que negavam provimento ao incidente. (PEDILEF 
05008012820134058308, JUIZ FEDERAL FERNANDO 
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MOREIRA GONÇALVES, TNU, DOU 10/08/2017 páginas 079-
229.) 

Nesta senda, tenho para mim que assiste razão à parte recorrente na 
medida em que o roubo da mercadoria transportada por ela configura fortuito 
externo apto a eximi-la do dever de indenizar os danos materias advindos da 
operação de transporte contratada. 

POSTO ISSO, VOTO POR CONHECER do presente incidente 
de uniformização e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO  para reafirmar a tese 
de que o roubo da mercadoria transportada constitui motivo de força maior, a 
exonerar o transportador da responsabilidade civil respectiva, uma vez 
demonstrado que não se descurou do dever de cautela no transporte da 
mercadoria. Determino a devolução do feito à origem para para readequação nos 
termos do ora julgado. 

 

RONALDO JOSÉ DA SILVA 
Juiz Federal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 

Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
0030882-08.2013.4.01.3400/DF 

RELATOR: JUIZ FEDERAL RONALDO JOSE DA SILVA 

REQUERENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT 

REQUERIDO: GERALDO JUNIOR GONCALVES DA FONSECA 

EMENTA 

DIREITO CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS 
MATERIAIS –  ROUBO POR TERCEIROS DE 
MERCADORIA TRANSPORTADA PELA EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 
ECT CONFIGURA CASO FORTUITO EXTERNO APTO A 
AFASTAR DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA 
TRANPORTADORA - PRECEDENTES STJ - TESE 
REAFIRMADA: "O ROUBO DA MERCADORIA 
TRANSPORTADA CONSTITUI MOTIVO DE FORÇA 
MAIOR, A EXONERAR O TRANSPORTADOR DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL RESPECTIVA, UMA VEZ 
DEMONSTRADO QUE NÃO SE DESCUROU DO DEVER DE 
CAUTELA NO TRANSPORTE DA 
MERCADORIA"- INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu 
CONHECER do incidente de uniformização e, no mérito, DAR-LHE 
PROVIMENTO, nos termos do voto do Juiz Relator. 

São Paulo, 17 de agosto de 2018. 

 

RONALDO JOSÉ DA SILVA 
Juiz Federal 

 


