
ORIENTAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS 
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• ENTENDA O QUE É UMA RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO 

 
Entende-se por relação jurídica de consumo a manifestação havida entre uma determinada pessoa 

(consumidor), no sentido de adquirir ou utilizar produto ou serviço de uma outra pessoa (fornecedor) 
como destinatário final. 
 

• DEFINIÇÃO DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR  
 
 Considera-se consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 
como destinatário final1. 
 
 Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja 
intervindo nas relações de consumo2, como também as vítimas de um evento danoso3 (acidente de 
consumo). São ainda consideradas consumidoras, por equiparação, todas as pessoas expostas às 
práticas comerciais4, mesmo que não tenham adquirido produto ou serviço! 
 
 Fornecedor, por sua vez, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados (massa falida, sociedade de fato, espólio etc), que 
desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços5. 
 

• DEFINIÇÃO DE PRODUTO E SERVIÇO 
 
 Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, colocado no mercado de 
consumo. 
 
 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. 
 
 

• CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO 
 
 Entende-se por contrato de transporte aéreo de passageiro aquele em que uma pessoa 
(passageiro-consumidor), desejando ir de um lugar a outro, contrata com outra pessoa (transportador-
fornecedor) para que o conduza ao ponto desejado, mediante certo preço e condições previamente 
ajustadas. O contrato de transporte aéreo de passageiro é portanto um contrato de prestação de 
serviços cuja obrigação não é outra senão a de resultado! 
 

• DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS TRANSPORTADORES AÉREOS 
 

                                                           
1 Definição extraída do caput do art. 2° da Lei 8.078/90 
2 Definição extraída do parágrafo único do art. 2° da Lei 8.078/90 
3 Definição extraída do art. 17 da Lei 8.078/90 
4 Definição extraída do art. 29 da Lei 8.078/90 
5 Definição extraída do art. 3° da Lei 8.078/90 
 



 A responsabilidade civil do fornecedor de serviços de transporte aéreo em caso de acidente de 
consumo é a objetiva, ou seja, ele responde pelos prejuízos causados independentemente da existência 
de culpa. 
 
 Há, contudo, controvérsia em relação à prevalência das leis específicas que tratam do tema, 
notadamente a Convenção de Varsóvia, de 1932 e o Código Brasileiro do Ar, de 1.986, sobre a lei 
consumerista brasileira, no que tange a limitação dos tetos indenizatórios ali fixados. 
 
 Sana-se tal controvérsia na medida em que a Lei 8.078/90 é norma jurídica de ordem pública e 
interesse social que se sobrepõe à norma jurídica específica. É inclusive o que tem entendido nossos 
Tribunais conforme jurisprudência abaixo destacada: 
 

Responsabilidade Civil - Transporte Aéreo 

   Entendimento Jurisprudencial: 

A responsabilidade civil do transportador aéreo pelo atraso de vôo e pelo extravio de 
bagagem ou de carga rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, se o evento se deu 
em sua vigência, afastando-se a indenização tarifada prevista na Convenção de Varsóvia. 
Aplica-se o princípio da responsabilidade objetiva e considera-se abusiva a cláusula que 
eventualmente limite a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados. Partindo-se 
de uma interpretação sistemática, verifica-se que as normas previstas no Código de 
Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social, revogando, portanto, a 
legislação que prevê indenização restritiva por ato ilícito. 

ÓRGÃO JULGADOR: STJ - 3ªT, 4ªT, 2ªS  

 

Ver Precedentes: 

EREsp 269353, REsp 488087, AgRg nos EDcl no REsp 224554, REsp 347449, AgRg no 
Ag 497332, REsp 538685, REsp 494046, REsp 316280, REsp 173526, REsp 257297 

 

Decisões Monocráticas: 

EREsp 258185, EREsp 236755, Ag 676141, Ag 620477, Ag 656676, REsp 313836, 
REsp 766690, Ag 711630, Ag 640128, Ag 638353 

 

EM CASO DE ATRASO OU CANCELAMENTO DO VÔO, O QUE FAZER! 

 

É importante que o consumidor ao enfrentar qualquer tipo de dificuldade como o atraso 
ou mesmo cancelamento de seu vôo, entenda que há um limite de tolerância de 04(quatro) 
horas previsto em legislação específica6. Superada as 04 (quatro) horas previstas, a 
companhia aérea é obrigada a dar assistência aos consumidores, como alimentação, 
hospedagem e transporte de ida e vinda de hotel, acomodação em outra aeronave ou a 
imediata restituição dos valores despendidos independentemente do direito de exigir 
reparação de danos com pedido indenizatório. 

 

                                                           
6 Discordamos da limitação já que é direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral como 
também a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. 



Nessa situação, adote algumas providências em sua defesa, como por exemplo: 

• Guarde os bilhetes aéreos, 

• Exija declaração por escrito da companhia aérea justificando os motivos do atraso ou 
do cancelamento, 

• Registre os fatos junto a Agência Nacional de Aviação CIVIL- ANAC ou mesmo em 
uma delegacia de polícia, 

• Exija e guarde consigo as notas fiscais das despesas eventualmente realizadas por 
conta do atraso, como nota de transporte, alimentação e hospedagem, 

• Fotografe o painel do aeroporto onde conste a informação de atraso ou 
cancelamento, 

• Anote o nome e telefone de pelo menos um passageiro que poderá testemunhar o 
ocorrido em juízo ou mesmo daquela pessoa que lhe aguardava em terra, 

• Nunca deixe de procurar um advogado de sua confiança para um melhor 
aconselhamento 

 

DESPACHE SUA BAGAGEM COM SEGURANÇA 

 

 Antes de despachar a bagagem é muito importante que o passageiro adote algumas 
cautelas: 

• ligue para a companhia aérea e receba as informações necessárias sobre o peso 
e tamanho das bagagens que poderão ser despachadas, 

• declare no balcão de sua companhia aérea os bens que leva consigo, 

• os bens de maior valor devem ser levados, se possível, na bagagem de mão, 

 

COMO AGIR EM CASO DE EXTRAVIO OU DANO DE BAGAGEM 

 

• confira e guarde consigo o bilhete fornecido pela companhia aérea que identifica 
sua bagagem, 

• havendo o extravio ou dano em sua bagagem, solicite imediatamente o auxílio de 
um funcionário de sua companhia ou de um representante da Infraero, 

• não saia da área de embarque sem antes formalizar o extravio ou dano, 

• solicite o auxílio de outros passageiros não deixando de anotar seus nomes e 
telefones. 

• Procure o melhor aconselhamento sobre os seus direitos através de um 
advogado de sua confiança. 

 

 



 

• OVERBOOKING 

 

• Origem 

 

   A origem do overbooking decorre basicamente de dois fatores verificados pelas 
empresas de transporte aéreo na década de 1990. O primeiro fator está relacionado à baixa demanda 
nos períodos de baixa estação e o segundo ao fato das empresas não poderem aplicar sanções em 
razão do não comparecimento do passageiro com reserva marcada. 

 

   Tem-se notícias que neste período as empresas arcavam com um prejuízo 
aproximado em 40% da capacidade de assentos efetivamente oferecidos, vendo-se ainda obrigadas a 
revalidar o bilhete para outro vôo ou mesmo reembolsar o valor pago. 

 

   Para evitar essa situação prejudicial à saúde financeira das empresas e como forma 
exclusivamente protetiva de seus interesses econômicos, estas passaram a comercializar bilhetes 
superiores ao número de assentos disponíveis, fazendo surgir no mercado de consumo à figura do 
overbooking! 

 

   Conceito 

 Entende-se por overbooking a comercialização pelo transportador aéreo de reservas 
em número superior aos assentos disponíveis, como forma de evitar ou mesmo 
compensar o prejuízo econômico causado pelo passageiro que adquiriu o bilhete e não 
compareceu para o embarque programado – passageiro “no-show”. 

 

 Classifica-se o passageiro “no-show” de voluntário e involuntário. 

 

• Passageiro “no-show” voluntário é aquele que, por vontade própria e sem 
cancelar sua reserva simplesmente não comparece para o embarque na hora 
marcada, 

• Passageiro “no-show” involuntário é aquele que não comparece para o 
embarque por razões alheias a sua vontade. 

 

• Overbooking involuntário é o passageiro com reserva confirmada, mas 
impedido de embarcar em razão da indisponibilidade de assentos! 

 

• Overbooking voluntário é o passageiro com reserva confirmada mas que 
abdica de seu assento em favor de outro passageiro mediante uma 
compensação oferecida pelo transportador. 

 



• Em que pese entendimentos contrários entendemos que a prática do overbooking 
fere os direitos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor. 

  

DO PRAZO DE VALIDADE DA PASSAGEM AÉREA 

 

O prazo de validade de sua passagem aérea é de um ano. 

 

ALGUMAS NORMAS QUE REGEM A AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA 

 

• Constituição Federal de 1.988 

• Lei nº 8.078/90, de 11 de setembro de 1.990 – Código de Defesa do Consumidor, 

• Lei nº 10406, de 10.01.2002 -  Novo Código Civil - Vigência a partir de 11 de janeiro de 2003 

• Lei nº 7.565 de 19 de dezembro de 1986 – Código Brasileiro de Aeronáutica e, 

• Portaria nº 676/GC5, de 13 de novembro de 2000. 
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