
CONHEÇA SEUS DIREITOS EM VIAGENS AÉREAS E 
RODOVIÁRIAS1. 
 

Primeiramente,convém definir quem são os integrantes da relação de consumo 
perante a legislação: 

Consumidor é: toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 
serviço como destinatário final. 

Fornecedor é: toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 
atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços.  

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. 

Assim, Companhias (Aéreas e Terrestres) e Passageiros estabelecem entre si 
uma relação de consumo e, portanto, tem essa relação regulada pelo Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor. 

 

PASSAGENS DE ÔNIBUS: 

De acordo com a lei 11.975/2009 e com o Código do Consumidor os direitos 
dos passageiros de ônibus são: 

ATENÇÃO: As empresas que operam com linhas urbanas e de características 
semiurbanas estão isentas de cumprir as disposições desta Lei.  

 

Desistência e/ou remarcação 

 

1) A sua passagem tem validade de 1 (um) ano, contando-se tal prazo a 
partir da data da emissão. 
2) Se você desistir da data e da hora marcadas no bilhete, tem o direito de 
remarcá-la ou mesmo pedir o seu dinheiro de volta se não resolver viajar mais. 
A empresa tem 30 dias para reembolsá-lo. 
3) Se comprar a passagem pelo menos sete dias antes do embarque, não 
é obrigado a marcar data e horário. 

 

 

Atrasos: 
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1) Se o ônibus atrasar mais de 1h (uma hora) (por sair depois do horário ou 
por interromper a viagem no caminho por mais tempo que o previsto), a 
empresa deve acomodá-lo em outra saída, mesmo que de outra empresa, ou 
devolver seu dinheiro, se desistir de partir. 
2) Caso a chegada ao destino aconteça mais de 3h (três horas) depois do 
previsto, a viação, além de devolver o seu dinheiro, também deve lhe 
providenciar alimentação e hospedagem (se necessário). Se esses atrasos 
acontecerem por sua culpa, você não tem direito a reembolso. 
3) Durante a interrupção ou retardamento da viagem, a alimentação e a 
hospedagem dos passageiros, esta última quando for o caso, correrão por 
conta da transportadora.  

 

Tarifas de crianças: 

Passageiros de até cinco anos de idade não precisam pagar pela passagem, 
desde que não ocupem um assento próprio. 

 

Bagagem: 

Você pode levar no porão do ônibus bagagens de até 30kg quilos de peso, 300 
decímetros cúbicos de volume (equivalente a 300 litros) e um metro de 
dimensão máxima. 

Atenção: Exija, do funcionário da companhia, comprovante de cada bagagem. 
Trata-se de documento importante para comprovação do seu direito de 
indenização.  

 

Ônibus inferior ao contratado: 

Se você viajar em um ônibus de categoria inferior àquele contratado, tem 
direito a receber a diferença do valor do bilhete. Já se o nível do veículo for 
superior, você não precisa pagar um valor extra. 

 

PASSAGENS AÉREAS: 

De acordo com a resolução nº 141 de 9 de março de 2010, da ANAC (Agência 
Nacional de Aviação Civil) e com o Código do Consumidor os direitos dos 
passageiros são: 

 

Remarcação de bilhetes: 

 

 Quanto mais cara for a passagem, mais flexibilidade você tem. As tarifas 
promocionais (as mais baratas) em geral têm multas mais altas e várias 
restrições para reembolsos e remarcações (podem até mesmo impedir essas 



duas práticas). Por isso é importante ficar de olho nas especificações de cada 
bilhete antes de adquiri-lo. 

 

Atrasos: 

 

1) Informações sobre atrasos: O transportador, ao constatar que o voo 
irá atrasar em relação ao horário originalmente programado, deverá 
informar o passageiro sobre o atraso, o motivo e a previsão do 
horário de partida, pelos meios de comunicação disponíveis. 

1.1) O transportador deverá manter o passageiro informado quanto à 
previsão atualizada do horário de partida do voo. 

1.2) Quando solicitada pelo passageiro, a informação deverá ser 
prestada por escrito pelo transportador. 

2) Dever do Transportador:  
2.1) Em caso de atraso de 1 (uma) hora: oferecer telefone e 

internet ao passageiro. 
2.2) Em caso de atraso de 2 (duas) horas: oferecer alimentação 

ao passageiro. 
2.3) Em caso de atraso no aeroporto de partida por mais de 4 

(quatro) horas: o transportador deverá oferecer as seguintes 
alternativas ao passageiro: 

a) A reacomodação em voo próprio que ofereça serviço equivalente 
para o mesmo destino, na primeira oportunidade ou em voo 
próprio a ser realizado em data e horário de conveniência do 
passageiro; 

b) O reembolso do valor integral pago pelo bilhete de passagem não 
utilizado, incluídas as tarifas. 

c) O transportador também deverá oferecer ao passageiro a opção 
de reacomodação em voo de terceiro que ofereça serviço 
equivalente para o mesmo destino. 

d) Fornecer ao passageiro acomodação e hospedagem. 
3) Em caso de atraso no aeroporto de escala ou de conexão por mais 

de 4 (quatro) horas, o transportador deverá oferecer as seguintes 
alternativas ao passageiro: 
a) A reacomodação em voo próprio ou de terceiro, que ofereça 

serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira 
oportunidade ou em voo próprio, a ser realizado em data e horário 
de conveniência do passageiro. 

b) O reembolso integral, assegurado o retorno ao aeroporto de 
origem ou do trecho não utilizado, se o deslocamento já realizado 
aproveitar ao passageiro. 

c) A conclusão do serviço por outra modalidade de transporte. 

 

Cancelamento ou interrupção de voo: 

 



1) Informações sobre cancelamento ou interrupção: O transportador deverá 
informar o passageiro, imediatamente, sobre o cancelamento do voo ou 
interrupção do serviço e seu motivo pelos meios de comunicação 
disponíveis. O cancelamento programado de voo e seu motivo deverão 
ser informados ao passageiro com, no mínimo, 72 (setenta e duas) 
horas de antecedência do horário previsto de partida. Quando solicitada 
pelo passageiro, a informação deverá ser prestada por escrito pelo 
transportador. 

2) Deveres do Transportador em decorrência ao cancelamento ou 
interrupção:  
a) A companhia aérea tem obrigação de acomodá-lo em outro voo, ou, 

caso você desista da viagem, reembolsá-lo em no máximo 30 dias.  
b) Se o outro voo demorar a sair, ela é obrigada a lhe providenciar 

alimentação, condições para telefonar, transporte e, dependendo do 
tempo de espera, hotel. 

 

Overbooking: 

1) Se a companhia aérea vende lugares no avião que excedem a sua 
capacidade, deve acomodá-lo em outro voo para o mesmo destino 
(mesmo que de outra empresa da qual seja parceira) ou devolver todo o 
seu dinheiro, caso você desista da viagem. 

2) Se o voo seguinte demorar, a empresa deve providenciar aqueles 
mesmos itens dos casos de atrasos ou cancelamentos: alimentação, 
telefonema, transporte e hospedagem. 

ATENÇÃO: Muitas empresas ainda oferecem outros tipos de 
compensação, como upgrade em outro voo ou um crédito para uma nova 
viagem, então o exija o cumprimento desse dever normativo. 

 

Prejuízos por perda de voo: 

 
Se você tem prejuízos materiais causados pelo cancelamento, 
overbooking ou atraso no voo, como diárias de hotéis não utilizadas, 
perda de cruzeiros e conexões ou mesmo a impossibilidade de fechar 
um negócio importante, pode requerer o ressarcimento à companhia 
aérea. 

Esse ressarcimento inclui danos morais. Em caso recente envolvendo a 
empresa American Airlines Inc., o Superior Tribunal de Justiça confirmou 
condenação no valor de R$ 15.000,00 (AgRg no AREsp 737635 / PE, rel. 
Ministro João Otávio de Noronha, data de julgamento: 27/10/2015). 

 

Passageiros com prioridade: 

 
Gestantes, adultos com crianças de colo, deficientes e idosos têm 
prioridade no atendimento do check-in (atendimento no embarque) e 
também são os primeiros a entrar no avião. 



 

Despacho de bagagens: 

 
As regras para despachar bagagens sem custo extra variam de acordo 
com a rota e a companhia aérea. Para voos domésticos dentro do Brasil, 
o limite total é de até duas malas que totalizem 23 quilos. Já nas rotas 
internacionais, o peso máximo varia de 20 Kg no total (classe econômica 
da Aerolineas Argentinas, por exemplo) a duas peças de 32 quilos cada 
uma (voos para Europa, África, Dubai e América do Norte). Cuidado com 
os voos domésticos em outros países. As companhias americanas 
cobram pelo despacho de malas nas rotas realizadas dentro dos 
Estados Unidos. Os preços da American Airlines, da Continental, da 
Delta e da United são US$ 15 pela primeira mala despachada e US$ 25 
pela segunda. 

ATENÇÃO: A regra não vale para voos internos que sejam conexões de rotas 
iniciadas ou terminadas no Brasil. 

 

Bagagem extraviada: 

 
Logo que perceber a ausência da sua mala na esteira do 
aeroporto, você deve preencher um formulário da companhia 
aérea no qual descreve todos os itens existentes dentro da 
bagagem. Assim que ela for encontrada, a empresa deve entregá-
la no seu endereço. Se a mala não aparecer dentro de 30 dias, a 
companhia aérea deve lhe pagar uma indenização com valor 
equivalente a todos os itens perdidos. Você não precisa provar 
quais eram as peças ali existentes, é a companhia aérea que 
precisa mostrar evidências do seu possível engano, por exemplo, 
utilizando como argumento o peso que consta no comprovante de 
bagagem. Caso o extravio aconteça longe da sua casa, a 
empresa é obrigada a lhe dar um crédito para a compra de artigos 
de necessidades básicas, como roupas, remédios e itens de 
higiene. Se a mala demorar a ser encontrada e/ou você tiver 
outros gastos que excedam essa quantia inicial, deve comprar os 
itens que necessitar, guardar os devidos comprovantes e depois 
mandar a conta para a companhia aérea. 

Cabem danos morais pelo extravio. Não há um valor fixo. As 
decisões variam. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 
dos EDcl no AgRg no Ag 837810 / RJ, rel. Ministra Isabel Gallotti, 
data de julgamento: 07/05/2015, confirmou condenação por 
extravio em R$ 15.000,00.  

 

É bom que saiba ainda que o mesmo Superior Tribunal de Justiça 
fixou que a responsabilidade civil das companhias aéreas em 
decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em 



vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de 
Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e 
Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de 
Aeronáutica, subordinando-se ao Código do Consumidor, cujo 
legislação é mais benéfica ao usuário desse tipo de serviço (AgRg 
no AREsp n. 582.541/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta 
Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 24/11/2014). 

 | 

Bagagem danificada: 

 
Quando perceber que sua bagagem foi danificada durante o 
transporte, você deve exigir reembolso equivalente ao valor dos 
itens estragados. 

 

Alteração de aeroporto de embarque: 

 
Se a companhia aérea mudar o aeroporto de embarque do seu 
voo, ela precisa avisá-lo e também lhe fornecer transporte para o 
outro aeroporto. 

 

Tarifa de crianças: 

 
As regras da cobrança das passagens aéreas infantis variam de 
acordo com a companhia aérea e o destino. Em geral crianças de 
até dois anos pagam 25% da tarifa cheia (e, ao pagar esse valor, 
não têm direito a assento próprio, acomodando-se no colo de um 
adulto), de dois anos a 12 anos pagam 75% e, acima dessa 
idade, pagam o valor do adulto. 

 

Cadeira de rodas: 

 
As companhias aéreas em geral disponibilizam cadeiras de rodas 
para passageiros que delas precisem, mas, para garantir o 
serviço, é prudente avisar a empresa no ato da reserva ou pelo 
menos 48 horas antes do embarque. 

 

Alimentação especial: 

 
Em muitas companhias aéreas você pode solicitar refeições 
especiais, por exemplo, infantis, vegetarianas, koshers(alimentos 
que são adequados ou permitidos pelas leis nutricionais do 
judaísmo) ou diabéticas. 



ATENÇÃO: O pedido deve ser feito no ato da reserva ou com 
antecedência. Informe-se sobre as opções disponíveis na central 
telefônica ou no site da empresa.  

 

AÇÕES NA JUSTIÇA: 

 

Você pode ajuizar ação de reparação no seu domicílio, no lugar 
do fato ou no lugar onde a empresa tem sede ou filial. A opção 
pelo Juizado Especial é a mais indicada, para o caso de a 
indenização pedida não for superior a 40 (quarenta) salários 
mínimos.  

Você pode contratar um advogado ou pedir ajuda à Defensoria 
Pública, caso não disponha de meios financeiros para custear 
despesas.  

A legislação é benéfica ao consumidor no caso de prova. 
Geralmente, aplica-se a inversão do ônus de provar, ou seja, cabe 
à empresa de viação ou aérea provar que os fatos não se deram 
na forma afirmada pelo consumidor lesado.  

 

TELEFONES E SITES ÚTEIS 

Abav (Asssociação Brasileiras das Agências de Turismo) 
Tel: (11) 3231-3077 
www.abav.com.br 

Abeta (Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e 
Turismo de Aventura) 

Tel: (31) 3227-1678 
www.abeta.com.br 

Abradecont (Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e 
Trabalhador) 

Tel: (21) 2220-2551 
www.abradecont.org.br 

Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) Tel: (61) 3441-8355 
www.anac.gov.br 

ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) Tel: 0800-610300 
www.antt.gov.br 

Abracon (Associação Brasileira do Consumidor) 
Tel: (21) 2262-3118 
www.abracon.org.br 

Brasilcon (Instituto Brasileiro de Política e Direito do 
Consumidor) 

Tel: (61) 3225-4241 
www.brasilcon.org.br 

Braztoa (Associação Brasileira de Operadoras de Turismo) Tel: (11) 3259-9500 
www.braztoa.com.br 

Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) Tel: (11) 3862-9844 



www.idec.org.br 

IBCD Tur (Instituto Brasileiro de Ciências e Direito do Turismo) 
Tel: (15) 3211-0338 
www.ibcdtur.org.br 

Portal do Consumidor www.portaldoconsumidor.gov.br 

Procon de São Paulo Tel: (11) 151 
www.procon.sp.gov.br 

Procon do Rio de Janeiro Tel: (21) 151 
www.procon.rj.gov.br 

Procon da Bahia Tel: (71) 3321-9947 
www.sjcdh.ba.gov.br 

Procon do Distrito Federal 
Tel: (61) 151 
www.procon.df.gov.br 

Procon do Espírito Santo 
Tel: (27) 3381-6239 
www.procon.es.gov.br 

Procon de Pernambuco Tel: 0800-2821512 
www.procon.pe.gov.br 

Procon do Paraná Tel: 0800-411512 
www.procon.pr.gov.br 

Procon do Rio Grande do Sul 
Tel: (51) 3286-8200 
www.procon.rs.gov.br 

Procon de Santa Catarina 
Tel: (48) 2107-2900 
www.procon.sc.gov.br 

Viajando Direito www.viajandodireito.com.br 
 

 

“Justiça é consciência, não uma consciência pessoal mas a consciência de 
toda a humanidade. Aqueles que reconhecem claramente a voz de suas 
próprias consciências normalmente reconhecem também a voz da justiça.” 
 

Alexander Solzhenitsyn 

 


