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O CONTRATO DE TRASNPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS E O DIREITO 

DE ARREPENDIMENTO: UM OLHAR À LUZ DO ESTATUTO 
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Com o advento da Resolução n. 400/2016, a Agência Nacional de Aviação Civil – 

ANAC disciplinou diversas situações no transporte aéreo de passageiros, destacando-se, 

na hipótese vertente, a possibilidade de o consumidor desistir da passagem adquirida 

sem qualquer dispêndio. Para fazer jus a tal benesse, o usuário deve atender àexigência 

da norma inserida no artigo 11 da referidaResolução. Isto é, o consumidor necessita 

formular a pretensão no lapso temporal de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do 

recebimento do comprovante, bem como a aquisição deve ser feita com antecedência 

mínima de 7 (sete) dias da data de embarque. Não obstante a introdução desse novo 

marco regulatório, percebe-se que o posicionamento adotado pela ANAC não se 

coaduna com a regra insculpida no artigo 49 do CDC que garante o direito de 

arrependimento ao consumidor,inexistindo nele a indicação de qualquer 

excepcionalidade. O contrário seria permitir a mitigação ao direito de arrependimento 

mesmo diante da ausência de previsão legal. Assim, revela-se legítima a pretensão do 

consumidor empostular a desistência debilhete adquirido através da internet, sendo 

prescindível a presença de justificativa. OSuperior Tribunal de Justiça, em recente 

julgado, manteve a incidência do antedito dispositivo na relação de consumo acerca da 

aquisição de passagem aérea. Outrossim, o Código de Defesa do Consumidor estabelece 

regrasde ordem pública e interesse social, prevalecendosobre a Resolução da ANAC. 

Portanto, atendidos os elementos do artigo 49, a aplicação do CDC é medida imperiosa 

para tutelaro consumidor no tocante ao exercício do direito de arrependimento. 

 

 

 

                                                      
1
Autores: Kleber Soares de Oliveira Santos, Direito, TJRN, klebersoares@globo.com; 

Fabrício Germano Alves, Direito, UFRN, fabriciodireito@gmail.com; Orientador: 

Fabrício Germano Alves, Direito, UFRN, fabriciodireito@gmail.com. 

mailto:klebersoares@globo.com
mailto:fabriciodireito@gmail.com
mailto:fabriciodireito@gmail.com

