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A regulamentação dos danos civis aos passageiros de
transporte aéreo: uma análise crítica da Resolução 400/2016
da ANAC e das convenções de Varsóvia e Montréal
The regulation of civil damages to air transport passengers:
a critical analysis of ANAC Resolution 400/2016
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Abstract: The purpose of this paper is to evaluate
the rights of air passengers in Brazil as a result of
Resolution 400/2016 of ANAC and RE 636,331/RJ
and ARE 766,618/SP, on the constitutionality of the
Warsaw and Montréal Conventions. It is intended,
using the deductive and exploratory method, use
of bibliographic material and case study, to analyze
how passengers’ rights were affected by the recent
legal regulations. The goal is to analyze the legal
aspects associated with the rebooking and ticket cancellations, right of withdrawal, deprecation
of passengers, charge for baggage clearance, free
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Resumo: O presente artigo tem por finalidade realizar um balanço dos direitos dos passageiros de
transporte aéreo no Brasil em decorrência da Resolução 400/2016 da ANAC e do RE 636.331/RJ e
do ARE 766.618/SP, sobre a constitucionalidade das
Convenções de Varsóvia e de Montréal. Pretende-se,
a partir dos métodos dedutivo e exploratório, material bibliográfico e estudo de caso, analisar de que
forma os direitos dos passageiros foram afetados
pelos novos regramentos jurídicos associados à remarcação e cancelamento de passagens, direito de
desistência, preterição de passageiros, cobrança por
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allowance for unchecked baggage, flight delays,
compensation for personal injury, compensation for
lost luggage, prescriptive deadlines for civil action
and collection by early booking of aircraft seats.
Finally, it is aimed to prove that in the great majority of the cases mentioned, there were flagrant
setbacks inflicted both by the regulatory norm and
by the adoption of Conventions in primacy to the
Consumer Defense Code.

Palavras-chave: Código de Defesa do Consumi-

Keywords: Consumer Protection Code – Civil liabil-
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despacho de bagagem, franquia gratuita para bagagem não despachada, atrasos nos voos, indenização
em caso de danos pessoais, indenização por extravios de bagagens, prazos prescricionais para ação
civil e cobrança por marcação antecipada de assentos na aeronave. Por fim, objetiva-se comprovar
que, na grande maioria dos casos apontados, houve
flagrantes retrocessos infligidos tanto pela norma
regulamentar quanto pela adoção das Convenções
em primazia ao Código de Defesa do Consumidor.
dor – Responsabilidade civil – Transporte aéreo de
pessoas – Contratos de transporte – Direitos dos
passageiros – Convenção de Varsóvia – Convenção
de Montréal.

ity – Passengers air transportation – Transportation
contracts – Commuters rights – Warsaw convention – Montréal convention.
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1.	Introdução

ILC

AS

Os direitos dos passageiros de transporte aéreo no Brasil sofreram diversos
impactos decorrentes da Resolução 400, editada pela Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC), e acórdãos recentes do Supremo Tribunal Federal (STF). Tal Resolução dispôs os direitos dos passageiros consumidores do serviço de transporte
aéreo de pessoas quanto aos atrasos, cancelamentos, remarcações, desistência, despacho de bagagens, preterição de embarque e desregulamentou as políticas tarifárias
para que as companhias aéreas criassem novas modalidades de cobrança, tal como
marcação antecipada de assentos, tanto no âmbito dos voos doméstico quanto dos
internacionais.
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Quanto às decisões de nossa Suprema Corte, tivemos o RE 636.331/RJ, sobre a
norma aplicável às indenizações, nos casos de transporte aéreo internacional, por
falha na prestação do serviço de transporte de passageiros, atrasos e extravio de bagagens. Uma linha de argumentação no Supremo ponderou pela prevalência da Convenção de Montreal, em razão do artigo 178 da Constituição, que trata da soberania
dos acordos firmados pela União. A segunda, sustentou a incidência do Código de
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prazo prescricional para propositura de ação civil ter sido reduzido de cinco para dois
anos. Louvem-se os votos divergentes dos Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello,
que defenderam a prevalência do CDC em face do regramento internacional.
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Não obstante as visões dissonantes, entende-se, respeitosamente, que os passageiros de transporte aéreo tiveram seus direitos prejudicados pelo órgão regulador,
que deveria coibir excessos das empresas submetidas ao seu poder regulamentar e
de polícia, bem como pela Suprema Corte, nos acórdãos mencionados, uma vez que
estabeleceu, por maioria de votos, limitação à indenização por danos materiais nos
voos internacionais, bem como prazos encurtados para postular indenização.
É razoável admitir que, com o passar do tempo, há necessidade de promover atualizações na regulação do setor de transporte aéreo. Porém, a defesa dos direitos do
consumidor deveria ter sido levada em especial consideração, por consubstanciar
não apenas expressão de direito fundamental, modalidade de expressão da dignidade humana, mas também da igualdade material.
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Os apontamentos feitos até agora permitem concluir que se fosse atribuída maior
hegemonia à disciplina civil e consumerista, os usuários de serviço de transporte
no Brasil estariam melhor assistidos. Com efeito, sobressai a necessidade de estarmos atentos às investidas que proporcionem retrocesso social, imposições do poder
econômico que retiram direitos, imponham situações negociais desfavoráveis ou
imputem aos consumidores obrigações decorrentes do próprio risco da atividade
empresarial.
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