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Para que os passageiros que usam o transporte aéreo regular possam 

fazer valer os seus direitos como consumidores, eles precisam saber buscar o 
atendimento de maneira adequada nos órgãos do sistema aeroportuário 
brasileiro, evitando desgastes, perda de tempo e confusão. Mesmo com a 
grande divulgação que existe nos meios de comunicação a respeito da 
existência dos Juizados Especiais Cíveis nos Aeroportos, muitos usuários 
ainda ficam confusos, diante de questões relacionadas aos contratos de 
transporte de passageiros e de bagagem. 

 
A presença do balcão de informações da INFRAERO nos principais 

aeroportos do Brasil deixa evidente para todos os usuários que a INFRAERO é 
o órgão responsável pelo esclarecimento de dúvidas das mais variadas 
naturezas. Esta instituição administra 67 aeroportos, 80 unidades de apoio à 
navegação aérea e 32 terminais de logística de carga no país. Muitos 
passageiros ainda recorrem à INFRAERO, quando pretendem resolver 
problemas relacionados aos contratos de transporte e de bagagem, que não 
são da competência desta instituição. Tal fenômeno ocorre devido à facilidade 
de acesso que a INFRAERO proporciona aos usuários, mas que muitas vezes 
pode gerar dúvidas e confusões nos saguões. 
 

Questões relacionadas a o verbooking , atraso ou cancelamento de vôo, 
extravio de bagagem e até mesmo mau atendimento em guichês de 
companhias aéreas devem ser todas dirigidas à Agência Nacional de Aviação 
Civil, que é o órgão competente para tratar desses assuntos. Por ser a agência 
reguladora e fiscalizadora das atividades da aviação civil nacional, a ANAC tem 
a importante missão de promover a segurança e a excelência do sistema de 
aviação civil, de forma a contribuir para o desenvolvimento do país. Para atingir 
esses objetivos, esta agência reguladora possui dentre outras atribuições a de 
atuar em defesa do consumidor, zelando pelos interesses dos passageiros e 
usuários, através da regulamentação por meio de Resoluções, podendo 
inclusive abrir processo administrativo para apuração da irregularidade e, se for 
o caso, aplicar penalidade à empresa aérea. 
 

Dentre as Resoluções da ANAC, destaca-se a Resolução n. 196 de 24 
de Agosto de 2011, que regulamenta o serviço de atendimento ao passageiro 
prestado pelas companhias aéreas, exigindo que as empresas disponibilizem 
centrais de atendimento por telefone e internet, para o recebimento de queixas 
e reclamações e a Resolução n. 141 de 9 de Março de 2010, que dispõe sobre 
os procedimentos a serem adotados pelas empresas aéreas brasileiras e 
estrangeiras em casos de atrasos e cancelamentos de vôos e preterição de 
passageiros. O descumprimento das normas destas Resoluções configura 

infração às Condições Gerais de Transporte, nos termos do art. 302 do 
Código Brasileiro de Aeronáutica. 

 



Vale ressaltar, porém, que a abertura de procedimento administrativo 
pela ANAC contra a empresa aérea não prejudica, nem impede o passageiro 

de buscar eventuais indenizações por danos morais e/ou materiais, 
decorrentes do descumprimento do contrato de transporte aéreo, previstos 
em outras legislações como a Convenção de Montreal, Código de Defesa do 

Consumidor, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção de Varsóvia 
que estabelece, por exemplo, o limite máximo de indenização por danos à 

bagagem para vôos internacionais. Esses direitos podem ser reivindicados 
diretamente nos órgãos do PROCON e também nos Juizados Especiais Cíveis 
instalados nos principais aeroportos do país (São Paulo, Rio de Janeiro, 

Brasília e Mato Grosso). 
 

Os procedimentos nos Juizados Especiais Cíveis dos Aeroportos são 
regidos pelo Provimento n.11 de 19 de julho de 2010 do Conselho Nacional 

de Justiça. Este provimento define as regras procedimentais, privilegiando 
os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual 
e celeridade, ao permitir que as reclamações referentes a atrasos ou 

cancelamentos de vôos, danos, violação ou extravios à bagagem, 
overbooking e falta de informações sejam efetuadas no próprio local 

(aeroportos), no momento em que ocorreram as irregularidades, com 
possibilidade de os pedidos iniciais serem remetidos por meio eletrônico 
para o setor indicado por cada Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional 

Federal. Os pedidos são encaminhados à comarca do domicílio do 
consumidor nos termos do art. 3 e 4 do Provimento. A execução da 

sentença condenatória ou da sentença homologatória de acordo será 
requerida e processada no Juizado do domicílio do consumidor/usuário 
(artigos 2º, 4º e 52 da Lei n, 9099/1995, e artigos 16 e 17 da Lei nº 

10.259/2001), ao qual se faculta a opção prevista no artigo 475-P, 
Parágrafo Único, do Código de Processo Civil. 

 
O passageiro é um consumidor em condição psicológica especial, 

pois um problema relacionado ao seu vôo ou à sua bagagem pode 

representar um desgaste emocional sem proporções, transcendendo os 
limites do simples prejuízo financeiro observado em alguns contratos de 

compra e venda, por exemplo. A perda ou atraso de um vôo representa, na 
maioria das vezes, a destruição de sonhos, de oportunidades ou a perda de 
chances. É por esse motivo que são tão freqüentes as discussões entre 

passageiros e funcionários de companhias aéreas nos saguões dos 
aeroportos do país. 

 
Nesse sentido, destaca-se a figura do conciliador nos Juizados 

Especiais dos Aeroportos como importante instrumento de aproximação e 

de entendimento entre a Companhia aérea e o usuário. Ao propor a sessão 
de conciliação com a presença do preposto da Companhia Aérea e do 

passageiro, o conciliador tem um papel fundamental de conscientizar as 
partes da necessidade de alterar a mentalidade adversarial presente nesses 
conflitos e de proporcionar às partes uma situação de maior tranquilidade 

do que aquela verificada nas filas dos saguões. Muitas vezes, o que falta às 
companhias e aos usuários é apenas uma oportunidade para conversar 

dentro de uma sala fechada, sem filas, barulhos e passageiros apressados. 
Nesse aspecto, os Juizados dos Aeroportos cumprem muito bem o seu 

papel. 



Seguindo as diretrizes implementadas pela Política Pública de 
Tratamento Adequado de Conflitos de Interesses preconizada pela 

Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça, os conciliadores dos 
Juizados são treinados e habilitados pelos Tribunais de Justiça dos Estados e 
lançam mão de diversas técnicas autocompositivas, sempre respeitando os 

deveres de imparcialidade, neutralidade e respeito à ordem pública e às leis 
vigentes, como a comunicação clara e objetiva, o desenvolvimento da 

negociação por meio de perguntas, a sugestão de termos e opções para 
construção do acordo e a condução adequada dos debates.  
 

Tais técnicas são plenamente capazes de provocar a mudança de 
mentalidade das partes, proporcionando soluções rápidas e eficazes dos 

conflitos nos Aeroportos, sem a necessidade de abertura de processo 
judicial, como por exemplo a possibilidade de reacomodação do passageiro 

em outro vôo, o oferecimento de compensações e até mesmo o reembolso 
da passagem aérea por meio de créditos junto ao transportador. 
 

Sem qualquer pretensão de esgotar o tema, que deverá ser 
permanentemente aprimorado, é possível afirmar, que o papel dos Juizados 

Especiais Cíveis dos Aeroportos mostra-se cada mais importante para a 
efetivação dos direitos do consumidor, pois estes Juizados não apenas 
facilitam o acesso dos passageiros ao Judiciário, mas também cumprem 

importante papel de pacificação social, ao utilizarem a conciliação como 
mecanismo para obter soluções rápidas, negociadas e amigáveis dos 

conflitos. 


