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RESUMO 

Este trabalho objetiva abordar o processo de extravio de bagagem aérea no mercado segurador 
brasileiro através da contextualização da ocorrência do extravio como a ocorrência de um 
sinistro no mercado segurador. Primeiramente serão definidos os componentes do seguro para 
que seja entendido o conceito da pulverização do risco. Após essa definição, o extravio de 
bagagem será descrito através de suas causas e consequências para então contextualizá-lo como 
sinistro. Os procedimentos e prazos que devem ser adotados pelos passageiros e companhias 
aéreas serão abordados conforme informações obtidas na legislação brasileira. Para que se tenha 
uma noção da situação brasileira com relação aos casos de extravio de bagagem serão apontados 
índices internacionais a título comparativo, assim como o fluxo de passageiros nos aeroportos 
brasileiros para demonstrar quantas pessoas estão expostas a esse risco. Na sequência a 
responsabilidade civil do transportador aéreo será discutida para que seja iniciada a explicação 
dos meios pelos quais a indenização possa ser paga. Para finalizar será analisado o fluxo desta 
ocorrência no mercado segurador demonstrando assim a pulverização do risco de extravio de 
bagagem no mercado segurador brasileiro. 

 

Palavras-chave: Extravio de bagagem. Mercado segurador. Seguro. Responsabilidade Civil.  

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This work aims to address the process of lost airline luggage in the Brazilian insurance market 
through the contextualization of the occurrence of the loss as the occurrence of a claim on the 
insurance market. First the components of the insurance will be defined so that the concept of 
spreading risk is understood. Following this definition, the lost luggage is described by its 
causes and consequences and then contextualize it as claim. The procedures and deadlines that 
must be adopted by passengers and airlines will be addressed according to information obtained 
by Brazilian law. To get a sense of the Brazilian situation with regard to cases of lost luggage 
international index for comparison will be highlighted, as well as the flow of passengers in 
Brazilian airports to show how many people are exposed to this risk. Following the liability of 
the air carrier will be discussed for the explanation of the means by which compensation can be 
paid to start. To end will analyze the flow of this occurrence in the insurance market thus 
demonstrating the spreading risk of lost luggage at the Brazilian insurance market.  

 

Keywords: Lost luggage. Insurance market. Insurance. Liability.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A presente monografia tem por objetivo geral demonstrar a pulverização do risco no 

mercado segurador brasileiro para os casos de extravio de bagagem aérea. Em específico os 

demais objetivos são: esclarecer aos cidadãos que o extravio de bagagem é considerado um 

sinistro perante o mercado segurador, reforçar a ideia de que ao adquirir um bilhete aéreo o 

passageiro passa a estabelecer uma relação de consumo com a companhia aérea e abordar sobre 

o direito à indenização por danos morais e materiais por parte do passageiro lesado.  

Este tema engloba o conhecimento jurídico da cobertura de responsabilidade civil, 

danos materiais e morais; e atuarial no que se refere à pulverização da indenização no mercado 

segurador. Apontando assim a integração da esfera jurídica com este mercado. É preciso 

conhecer a extensão dos transtornos causados por este único evento que ocorre frequentemente 

nos aeroportos, nacionais e internacionais, de norte a sul do Brasil, devido a sua extensão de 

danos materiais e morais envolvendo não somente os passageiros como as companhias aéreas, 

a esfera jurídica e o referido mercado. 

O principal problema é a falta de informações com relação aos trâmites deste processo 

no mercado segurador brasileiro. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

(Infraero), no ano de 2013 o Brasil obteve um total de 135.745.599 passageiros1. Ou seja, um 

grande número de passageiros esteve exposto a esse risco sem que soubessem ao certo como 

proceder na ocorrência do extravio de bagagem e de sua extensão na esfera jurídica e securitária. 

Este trabalho abrange dados emitidos pela Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC), artigos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), Código de Processo Civil (CPC) 

e relatórios emitidos pela Sociedade Internacional de Telecomunicações Aeronáuticas (SITA) 

e Infraero. Com relação a metodologia adotada, inicialmente tem caráter exploratório a fim de 

definir o extravio de bagagem aérea dentro da cadeia seguradora. Através da pesquisa de campo 

serão levantados dados emitidos pela ANAC e SITA com o propósito de averiguar o panorama 

do extravio de bagagem aérea nos aeroportos brasileiros de maneira quantitativa comparando 

com estatísticas internacionais. E posteriormente, a pesquisa bibliográfica será adotada para 

conceituação dos termos definidos em lei para os assuntos expostos neste trabalho. 

                                                           
1 Anuário Estatístico Operacional Infraero (2013a, p.12). 
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De acordo com a definição do dicionário Michaelis2, a palavra extravio possui os 

seguintes significados: ato ou efeito de extraviar; descaminho, desvio; sumiço; perda; perversão 

moral: corrupção, desvario; e subtração dolosa de alguma coisa. Já a bagagem tem diversos 

significados dentre eles: o conjunto de objetos empacotados ou postos em malas e baús, que os 

viajantes levam consigo para o seu uso, que é o significado aplicável a este tema. 

Nas definições da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) a bagagem é 

definida como “artigos e efeitos de propriedade pessoal que são necessários ou adequados para 

seu uso, comodidade ou conveniência durante a sua viagem”. Ainda na visão da IATA as 

bagagens são divididas em duas categorias: despachada e não despachada. A bagagem 

despachada é transportada no compartimento de carga do avião sendo de responsabilidade da 

companhia aérea. Já a bagagem não despachada é transportada pelo próprio passageiro durante 

o translado no voo.  

A partir dessas definições pode-se dizer que o extravio de bagagem aérea é 

caracterizado pelo sumiço ou perda da bagagem despachada do passageiro, que adquiriu uma 

passagem aérea a fim de realizar um translado aéreo.  

Segundo o relatório de 2014 da Sociedade Internacional de Telecomunicações 

Aeronáuticas (SITA) o número de bagagens extraviadas ao redor do mundo, durante o ano de 

2013, foi 21,8 milhões representando um índice de 0,696%. Este índice indica uma melhoria 

nos casos de extravio tendo em vista que no ano de 2012 era de 0,88% totalizando em 26,04 

milhões de bagagens extraviadas. Considerando que o número de passageiros aumentou 5% e 

o índice de extravio de bagagem apresentou uma redução a melhoria é evidente. 

O setor de prestação de serviço de transportes aéreos é um dos que mais crescem no 

mundo e os bons índices são reflexos da boa fase do setor da aviação, como redução no preço 

do combustível e aumento do número de passageiros, resultando num lucro líquido global de 

US$ 12,9 bilhões em 2013. O custo das malas extraviadas no ano de 2013 foi de US$ 2,09 

bilhões representando uma redução de aproximadamente US$ 0,67 por passageiro quando 

comparado com o ano de 2012. Para obter o custo médio foi considerado o custo operacional 

diário por passageiro de US$ 219 e a margem de lucro média por cliente de US$ 7,53. 

 

 

                                                           
2 Dicionário Michaelis. Disponível em: < http://michaelis.uol.com.br >. 
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Figura 1 – Comparação dos índices de 2012 por 2013 

Fonte: Relatório de Bagagem SITA (2014a, p.4) 

 

 

As falhas no carregamento representam 16% das causas das bagagens atrasadas e erros 

de identificação 15%. 

Com a aquisição da passagem o passageiro estabelece uma relação de consumidor com 

a companhia aérea através do contrato de transporte. Alguns seguros de viagem são oferecidos 

no momento da compra, entretanto cabe ao passageiro decidir se irá adquiri-los já que são itens 

opcionais.  

Esta relação de consumo resulta na responsabilidade civil da empresa aérea pelo 

transporte da bagagem do passageiro conforme descrito na Lei nº 10.406 art. 737 do Código 

Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder 

por perdas e danos, salvo motivo de força maior.” (BRASIL, 2012-B). 

Quando o passageiro tem sua bagagem extraviada, a relação de confiança entre o 

consumidor e fornecedor é quebrada restando à companhia aérea indenizá-lo pelos danos 

materiais e morais sofridos em decorrência do evento. A indenização pode ser acordada entre 

as partes ou levada a juízo quando não é chegado a um acordo comum. 

A empresa por sua vez ao receber uma ação ou acordo proveniente do extravio aciona 

o seguro a fim de pulverizar os prejuízos obtidos do evento. Entretanto o seguro só pode ser 

acionado se a empresa possuir uma apólice de seguro que contenha a cobertura de 
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responsabilidade civil. Mas este seguro é obrigatório conforme Decreto nº 61.867/67, Capítulo 

VII: 

 

 

“Art. 15. O seguro obrigatório do transportador, proprietário ou explorador de 
aeronaves, garantirá, o mínimo: 

I - Danos pessoais a passageiros de aeronaves comerciais, suas bagagens, 
acompanhadas ou não - nos limites estabelecidos pelo Código Brasileiro do Ar...” 

 

 

Neste ponto é iniciada a pulverização da indenização no mercado segurador. A 

seguradora recebe o aviso, registra e repassa a informação a outras seguradoras ou 

resseguradoras, conforme a distribuição do risco. O risco assumido pelo mercado segurador foi 

que a empresa aérea, neste caso a segurada, causasse danos a terceiros, como o extravio da 

bagagem do passageiro. A ocorrência do extravio de bagagem é considerada um sinistro, já que 

de acordo com Silney de Souza, sinistro é a realização do risco previsto no contrato de seguro 

resultando em perdas para o segurado ou seus beneficiários. Através dessa distribuição é 

possível verificar a pulverização da ocorrência de um sinistro no mercado segurador e sua união 

com a esfera jurídica. 

O mercado segurador brasileiro é subordinado ao Decreto Lei nº 73 de 1966. Nos 

últimos 15 anos o setor de seguros cresceu mais que a economia nacional3. As 5 maiores 

seguradoras do Brasil em 2013 foram respetivamente: Bradesco Saúde, Itaúseg, Porto Cia, 

SulAmérica Cia Saúde e Aliança Brasil4. O Sistema Nacional de Seguros Privados é composto 

da seguinte forma: Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP), resseguradores, sociedades autorizadas a operar em seguros 

privados e corretores habilitados.  

Espera-se que ao final deste trabalho os seguintes questionamentos sejam respondidos: 

• Quais as reponsabilidades da companhia aérea quando da ocorrência do extravio de 

bagagem?  

                                                           
3 A expansão do mercado de seguros no Brasil. Disponível em: < http://www.irbbrasilre.com>. 
4 As 20 maiores seguradoras do Brasil em 2013. Disponível em: <http://exame.abril.com.br>. 
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• Supondo que haja a confirmação de extravio de bagagem qual é o prazo para que o 

passageiro seja ressarcido?  

• Uma vez confirmado o extravio de bagagem como ocorre o rateio da indenização paga 

ao passageiro no mercado segurador brasileiro? 

• A indenização paga pela companhia aérea substitui a bagagem extraviada do 

passageiro? 
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2. A PULVERIZAÇÃO DO RISCO  
 

2.1 Conceitos do seguro 
 

O seguro é uma operação jurídica estabelecida através de um contrato, que mediante 

o recebimento de uma importância estipulada, o prêmio, garante que umas das partes seja 

obrigada a indenizar o prejuízo da outra, sendo este prejuízo referente a um evento futuro, 

possível e incerto indicado no contrato. 

As partes envolvidas nesta operação são o segurado e o segurador. O segurado é a 

pessoa física ou jurídica que receberá a indenização no caso da ocorrência de um evento 

aleatório previsto nas cláusulas do contrato de seguro. Já o segurador é a entidade jurídica que 

emite as apólices e indeniza o segurado ou seus beneficiários no caso da ocorrência de um risco 

previsto na apólice. Esta indenização é paga considerando que o segurado esteja em dia com o 

pagamento dos prêmios estipulados na apólice. 

A indenização é o valor pago pelo segurador ao segurado pelos prejuízos causados por 

um sinistro. É importante ressaltar que a indenização nunca é superior a importância segurada. 

A importância segurada é o valor atribuído às consequências econômicas do risco sob 

expectativa de prejuízo para o qual o segurado deseja a cobertura de seguro. O prêmio é o valor 

pago pelo segurado à seguradora em troca da transferência do risco a qual está exposto.  

Existe uma parte do prejuízo que é assumida pelo próprio segurado, esta parte é a 

franquia. A franquia é a participação, acordada através do contrato de seguro, do segurado no 

prejuízo decorrente do sinistro.   

O sinistro é a ocorrência do acontecimento previsto no contrato de seguro e que, 

legalmente, obriga a seguradora a indenizar. O risco independe da vontade das partes 

contratantes é incerto e através dele é feito o seguro. Sem o risco não pode haver contrato de 

seguro. A apólice é o instrumento do contrato de seguro pelo qual o segurado repassa à 

seguradora a responsabilidade sobre os riscos, estabelecidos na mesma, que possam advir. A 

apólice contém as cláusulas e condições gerais, especiais e particulares dos contratos e as 

coberturas especiais e anexos. A cobertura é a proteção de um contrato de seguro ou resseguro. 

A cobertura atingida no contrato de seguro quando tem-se um extravio de bagagem 

aérea é a cobertura de responsabilidade civil. Esta cobertura garante o reembolso ao segurado 



20 
 

das despesas pagas a terceiros por danos materiais ou pessoais involuntariamente causados, 

ocorridos durante a vigência do contrato de seguro.  

Dentro das definições descritas anteriormente temos as seguintes classificações: o 

segurado como a companhia aérea, o segurador como a seguradora que assumiu o risco do 

extravio de bagagem classificado como sinistro, através do contrato de seguro, ou seja, da 

apólice de seguro. Sendo assim, para o tema deste trabalho teremos: 

a) Segurado: A companhia aérea; 

b) Segurador: A seguradora contrata pela companhia aérea;  

c) Sinistro: A ocorrência do extravio de bagagem aérea. 

De posse dessas informações verifica-se que a partir do momento no qual o passageiro 

identifica que sua bagagem não chegou ao seu destino e tem a confirmação por parte da 

companhia aérea de que sua bagagem encontra-se perdida tem-se a ocorrência do sinistro. A 

ocorrência desse evento é o suficiente para que toda a cadeia seguradora seja acionada incluindo 

os juizados no caso do passageiro entrar com uma ação judicial por danos materiais e morais. 

A cadeia seguradora mencionada é o conjunto das entidades envolvidas com o 

compromisso do risco assumido gerado a partir da apólice de seguro. Ocorre que ao assumir o 

risco a seguradora pode pulverizá-lo com outras companhias seguradoras com a anuência do 

segurado. Este processo é denominado cosseguro e a seguradora que realizou a pulverização é 

denominada de seguradora líder. Pela Resolução CNSP nº 68, DE 2001, artigo 2º, temos que:  

 

 

II – cosseguro – operação de seguro em que duas ou mais seguradoras, com anuência 
do segurado, distribuem, percentualmente, os riscos de determinada apólice, sem 
solidariedade; 

[...] 

IV – seguradora líder - é a seguradora que compartilha o mesmo risco com uma ou 
mais seguradoras, ficando incumbida da administração e operação da apólice. 

 

 

A seguradora líder fica responsável pela operação e administração da apólice 

recebendo a comissão de cosseguro pelas demais companhias seguradoras que estejam 
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participando do cosseguro. Além da pulverização do risco entre outras companhias seguradoras 

existe a possibilidade de repassar parte desta responsabilidade para uma resseguradora. Quando 

a seguradora líder cede parte de sua responsabilidade ao ressegurador esta passa ser denominada 

como cedente. Isto não é exclusividade da seguradora líder, as outras seguradoras que fazem 

parte do cosseguro ao repassarem parte do compromisso assumido ao ressegurador também são 

denominadas por cedente. Assim o ressegurador que cede parte do seu risco a outro 

ressegurador segue a mesma denominação. E ao ceder parte do risco assumido à outra entidade, 

a empresa que cedeu sua parte do risco também é denominada cedente.  

A última operação de cessão descrita entre o ressegurador e outro ressegurador é a 

retrocessão. Definida pela Resolução CNSP nº 168, de 2007 como: operação de transferência 

de riscos de resseguro de resseguradores, com vistas a sua própria proteção, para resseguradores 

ou para sociedades seguradoras locais, através de contratos automáticos ou facultativos.  

Intermediando essas operações tem-se os corretores de seguro e resseguro chamados 

de brokers. Estes auxiliam além da comunicação, na contratação de empresas reguladoras para 

o caso do acompanhamento das ocorrências e no repasse financeiro das indenizações. 

 

2.2 Estrutura do mercado segurador brasileiro 
 

No Brasil todas as operações de seguros privados estão subordinadas ao Decreto Lei 

nº 73 de 1966. Os seguros privados são os seguros de coisas, pessoas, bens, responsabilidades, 

obrigações, direitos e garantias. O Sistema Nacional de Seguros Privados é composto da 

seguinte forma: Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP), dos resseguradores, das sociedades autorizadas a operar em seguros 

privados e corretores habilitados.  

O CNSP é presidido pelo Ministro de Estado da Fazenda e, na sua ausência, pelo 

Superintendente da SUSEP. Além dos integrantes mencionados é composto também pelo 

representante do Ministério da Justiça, do Ministério da Previdência e Assistência Social, do 

Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As responsabilidades 

deste conselho estão descritas no art. 32 do Decreto Lei nº 73/66. Dentre suas responsabilidades 

estão: disciplinar as operações de cosseguro, estabelecer as diretrizes gerais das operações de 

resseguro e fixar as características gerais dos contratos de seguros.  
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A SUSEP é administrada por um Superintendente, nomeado pelo Presidente da 

República, mediante indicação do Ministro da Indústria e do Comércio. É uma entidade 

autárquica, jurisdicionada ao Ministério da Indústria e do Comércio, dotada de personalidade 

jurídica de Direito Público, com autonomia administrativa e financeira. Suas competências 

estão descritas no artigo 36 e dentre elas estão: fiscalizar a constituição, organização, 

funcionamento e operações das Sociedades Seguradoras. Neste decreto no artigo 20 é dito que:  

 

 

[...] são obrigatórios os seguros de: 

a) danos pessoais a passageiros de aeronaves comerciais; 

b) responsabilidade civil do proprietário de aeronaves e do transportador aéreo; 

[...] 

 

 

Portanto fica claro que o seguro de responsabilidade civil do transportador aéreo é 

obrigatório, o que permite dizer que todas as companhias aéreas devem ter o seguro de 

responsabilidade civil. 

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) foi criada em 2005 pela Lei nº 11.182 

em substituição ao Departamento de Aviação Civil (DAC) que foi um departamento da 

estrutura administrativa do Ministério da Aeronáutica até 1999. É uma autarquia especial, 

vinculada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, caracterizada por 

independência administrativa, autonomia financeira, ausência de subordinação hierárquica e 

mandato fixo de seus dirigentes, que atuam em regime de colegiado. Dentre as funções da 

ANAC estão a regulação e fiscalização das atividades de aviação civil e de infraestrutura 

aeronáutica e aeroportuária, observando e implementando as orientações, diretrizes e políticas 

estabelecidas pelo governo federal adotando sempre que possível as medidas necessárias ao 

atendimento do interesse público e ao desenvolvimento da aviação. A regulação da ANAC pode 

ser dividida por duas vertentes: técnica e econômica. A regulação técnica busca garantir a 

segurança aos passageiros e usuários da Aviação Civil e a econômica refere-se ao 

monitoramento e intervenções, caso seja necessário, no mercado afim de buscar máxima 

eficiência. As atividades de investigação de acidentes aeronáuticos e o controle do espaço aéreo 
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cabem respectivamente ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes (CENIPA) e do 

Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). 
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3. EXTRAVIO DE BAGAGEM 
 

3.1 Principais causas  
 

As companhias aéreas de um modo geral possuem um grande histórico de extravio de 

bagagens, o qual é intensificado nos períodos de férias e feriados prolongados em função da 

grande demanda de passageiros. Dentre as principais causas e locais do extravio destacam-se: 

a) Base de origem envolvendo problemas no check in5. Sendo caracterizada por: 

bagagem etiquetada incorretamente, não etiquetada até o destino final, 

etiquetada até o destino final com contratos separados, etiqueta anexada em 

bagagem errada no ato do check in, bagagem que desceu pela esteira após 

encerramento do check in e etiqueta antiga não foi removida previamente da 

bagagem. 

b) Base de origem durante o carregamento. No qual as perdas são caracterizadas 

por: bagagem deixada na origem embora corretamente etiquetada, bagagem em 

espera também chamada de standby não embarcada, passageiro reitinerado 

com sua bagagem não reitinerada e passageiro com transferência endossada e 

bagagem não transferida. 

c) Base de carregamento e descarregamento. A perda é caracterizada por: 

bagagem carregada em aeronave errada ou triagem errônea, bagagem 

descarregada erroneamente, bagagem não descarregada, bagagem carregada 

erroneamente devido a erro no sistema e bagagem carregada em 

compartimento errado, atrás de outra carga ou em container errado. 

d) Base de destino. Caracterizando-se por: bagagem entregue na área de 

carregamento incorreta, demora na entrega da bagagem durante o processo de 

desembarque e passageiros que não dão continuidade ao processo de 

restituição de sua bagagem. 

e) Base de conexão. O passageiro é reitinerado e a bagagem não é reitinerada 

durante os trâmites de conexão e bagagem não embarcada em voos de parceria 

preestabelecida denominados interline e passageiro embarcado. 

                                                           
5 Procedimento no qual todos os passageiros devem fazer antes de embarcar em um voo. (Guia do Passageiro 
ANAC, p.3) 
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f) Segurança e infraestrutura aeroportuária. Os principais motivos do extravio 

caracterizados por: bagagens não embarcadas devido a falhas não gerenciáveis 

como uma greve de aeroportos, bagagens não embarcadas por razões 

meteorológicas, falha da segurança aeroportuária, permitindo possíveis furtos, 

falhas na infraestrutura e funcionamento das esteiras e  raio-x, bagagem não 

embarcada por restrição de peso e/ou espaço e problemas nos setores de 

alfândega, polícia federal e imigração, como por exemplo um passageiro 

deportado. 

g) Problemas de conteúdo da bagagem ou esquecimento por parte dos 

passageiros. Caracterizando o extravio por: bagagem não retirada na esteira 

onde seria necessário, como por exemplo, na área alfandegária, troca de 

bagagens pelos passageiros pela similaridade entre elas, presença de armas de 

fogo ou espadas militares no interior das bagagens, bagagem encontrada sem a 

etiqueta, erros causados por outras empresas durante a etiquetagem e processo 

criado erroneamente durante o cadastro e identificação das bagagens. 

 

3.2 Consequências 
 

Muitos são os pontos e as formas em que uma bagagem pode ser caracterizada como 

extraviada e ao verificar que a bagagem não está na esteira de desembarque o passageiro deve 

entrar em contato com a companhia aérea para que uma série de procedimentos sejam seguidos 

afim de localizá-la. Caso contrário, se o passageiro sair do aeroporto sem que haja uma 

reclamação presumira-se que a bagagem está em bom estado, conforme descrito no § 4º Seção 

II, art. 234 da Lei nº 7.565, de 19 dezembro de 1986. 

Ao obter a confirmação de que a bagagem foi extraviada tem-se a ocorrência de um 

sinistro. De acordo com Souza (2007), sinistro é a realização do risco previsto no contrato de 

seguro resultando em perdas para o segurado ou seus beneficiários. Neste caso o risco previsto 

é o dano causado pelo segurado aos terceiros ou ações movidas contra o segurado. A cobertura 

atingida na apólice de seguro é a de responsabilidade civil. Cada apólice tem uma vigência que 

no caso das apólices das companhias aéreas costumam ser de 1 ano. Nas apólices têm-se o 

limite máximo indenizável e a importância segurada. Esses limites fixam o quanto a seguradora 

compromete-se a indenizar o segurado na ocorrência de um sinistro e o valor pelo qual a 
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seguradora se responsabiliza em segurar. A partir desses valores são calculados o prêmio pelo 

qual o segurado pagará para garantir que a apólice seja efetivada, ou seja, que o contrato de 

seguro seja estabelecido mediante o pagamento de uma quantia em dinheiro para que a 

seguradora cumpra suas obrigações, de indenizar o segurado em caso de prejuízo.  

As franquias são estabelecidas pela apólice para a cobertura de responsabilidade civil 

das companhias aéreas. Este valor costuma ser fixado em USD 1.250,00. Assim para cada 

ocorrência que exceda o valor de USD 1.250,00 a seguradora deve indenizar o segurado. Caso 

o prejuízo seja menor do que este valor a própria companhia aérea assume o prejuízo. Este 

sinistro é caracterizado pelo dano causado ao passageiro pela companhia aérea que na posição 

de transportador tem a obrigação de entregar a bagagem no mesmo estado da qual foi recebida, 

sem que ocorra danos a mesma. A companhia aérea sendo responsável pelo dano causado deve 

indenizar o passageiro pelo prejuízo. Este prejuízo inclui o dano material e o dano moral, este 

último são os transtornos causados devida à ocorrência do extravio.  

Assim a companhia aérea assume o papel de segurado com a aquisição de um seguro 

de responsabilidade civil e adquire o direito de receber um ressarcimento por parte da 

seguradora. 

 

Tabela 1 – Manifestações recebidas pela ANAC 

Manifestações recebidas - Quantidade 

Manifestações sobre os serviços da ANAC 40.603 

Demais manifestações 35.421 

Manifestações sobre voos nacionais 9.698 

Manifestações sobre voos internacionais 2.857 

Total 88.579 
Fonte: Período, Janeiro a Dezembro de 2013. Relatório ANAC (2013a, p.36) 
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Gráfico 1 – Relativo das manifestações recebidas pela ANAC 

Fonte: Relatório ANAC (2013) 

 

Na tabela anterior é possível verificar que a manifestação sobre voos nacionais é maior 

que os voos internacionais. É provável que o fato do portal ser controlado por uma agência 

brasileira e pela quantidade de voos nacionais serem maiores que os voos internacionais tenham 

influenciado os números demostrados acima. 

 

Tabela 2 – Manifestações por Companhia 

Manifestações sobre voos - Totais por Companhia 

TAM 4.154 

Gol 3.314 

AZUL 2.072 

Demais Companhias 1.555 

Avianca 975 

Passaredo 368 

Trip 98 

Webjet 19 

Total 12.555 
Fonte: Período, Janeiro a Dezembro 2013. Relatório ANAC (2013a, p.36) 
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Gráfico 2 – Relativo das manifestações por companhia 

Fonte: Relatório ANAC 

Conforme evidenciado na tabela e no gráfico acima, verifica-se que as empresas que 

receberam o maior número de reclamações pelo portal da ANAC foram: TAM, Gol e Azul. Os 

números bastante expressivos justificam-se provavelmente pelo grande número de conexões e 

voos no Brasil o que as tornam consequentemente mais suscetíveis às muitas possibilidades do 

extravio de bagagem. 

 

Tabela 3 – Assuntos mais recorrentes 

Manifestações sobre voos - Assuntos mais recorrentes 

Atendimento 3.489 

Bagagem 3.004 

Bilhete Aéreo 2.061 

Cancelamento de voo 1.535 

Atraso de voo 1.230 

Demais assuntos 977 

Preterição de embarque 259 

Total 12.555 
Fonte: Período, Janeiro a Dezembro de 2013. Relatório ANAC (2013a, p.36) 
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A reclamação de bagagem é a segunda colocada no ranking de manifestações do portal 

da ANAC. Vale lembrar que dentro dessas reclamações não estão apenas as relacionadas ao 

extravio de bagagem mas também a violação e a danificação destas. 

 

3.3 Procedimentos e prazos a serem seguidos 
 

No Manual Geral de Aeroportos (MGA) constam os procedimentos que devem ser 

adotados pelas companhias aéreas no caso de extravio de bagagem. Pelo manual a bagagem 

normalmente é considerada extraviada quando a mesma não é encontrada dentro de um prazo 

de 24 horas. Ao exceder este prazo a bagagem pode ser classificada como perdida e os seguintes 

procedimentos são adotados pelos colaboradores da companhia aérea: antes da chegada do voo 

o agente verificará no sistema e e-mail da base se há alguma informação sobre falta ou danos 

de bagagem do voo que está chegando. O agente acompanhará o descarregamento na esteira do 

desembarque e o processo de retirada de bagagens pelos clientes, podendo solicitar recibo de 

bagagens a clientes caso suspeitar de algo irregular como roubo de bagagem e deverá obter 

todas as confirmações pertinentes ao processo de verificação das bagagens.  

A Companhia aérea deverá entrar em contato com a base de origem e/ou conexão para 

verificar se a bagagem foi carregada na origem e descarregada na conexão por engano. Caso o 

agente suspeite de fraude deverá acionar a Central de Serviço de Bagagem (CSB) para que a 

Black List 6seja consultada com o nome do cliente. A companhia aérea deverá verificar nome e 

destino na etiqueta de bagagem do cliente, evitando Registros de Irregularidade de Bagagem 

(RIB) quando clientes tinham necessidade de redespachar bagagens na conexão.  

Também deverá registrar a ocorrência imediatamente, com a abertura da RIB manual 

ou de preferência no sistema e verificar prováveis causas do extravio e documentar máximo de 

informações providenciadas pelo cliente para rastreamento no sistema. Em casos muito graves 

a companhia aérea poderá enviar notificação de extravio para outras bases ou outras 

companhias envolvidas. 

 

                                                           
6 Lista de clientes que não honraram seus compromissos de débito. 
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Figura 2 – Panfleto identificação da bagagem 

Fonte: http://samanll.vvs.ir/archives/22 

 

Com base ainda no manual, não são aceitas reclamações ou protestos com relação à 

bagagem realizados após a saída do aeroporto. Antes da chegada do voo, o funcionário de 

bagagem deve verificar no sistema de e-mail da base se há alguma informação sobre a falta ou 

danos de bagagem do voo que está chegando. Além de realizar a verificação das esteiras de 

desembarque, se alguma bagagem caiu da prancha ou carreta durante o descarregamento e se 

não estão misturadas com cargas ou bagagens de funcionários.  

Após essas verificações deve-se entrar em contato com a base de origem e/ou conexões 

para verificar se as bagagens não foram descarregadas na conexão por engano. Realizando as 

etapas descritas, deve-se verificar o nome e o destino na etiqueta de bagagem do cliente e 

registrar a ocorrência com imediatamente com o preenchimento do Registro de Irregularidade 

de Bagagem (RIB). A escolha do fault station7 e reason for loss 8deve ser realizado após 

rigorosa análise, incluindo a possibilidade de falha no manuseio da bagagem. Se a bagagem não 

for localizada dentro de 5 dias a RIB deve ser encaminhado para a Central de Serviço de 

Bagagem (CSB), a qual mantem a investigação do paradeiro da bagagem e após o 15º dia de 

extravio inicia-se o processo de indenização ao cliente que deve ser finalizado em até 30 dias 

                                                           
7 Identificação do local onde a falha foi ocorrida. 
8 Identificação da razão pela qual ocorreu o extravio. 
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após a data de abertura do RIB. A Central de Serviço de Bagagem (CSB) foi criada com fins 

de ser responsável pela organização, padronização e investigação de todas as irregularidades de 

bagagem na empresa aeroportuária. 

No caso da bagagem ser localizada com danos ou violação o passageiro deve reclamar 

das avarias ocorridas para que seja ressarcido. A bagagem é considerada violada quando a 

variação do peso excede 1 kg do peso indicado na etiqueta de bagagem da origem com o peso 

do destino. Essa faixa é proveniente da divergência de aferição entre as balanças, sendo a 

diferença de até 1 kg considerada como aceitável. Caso a bagagem seja localizada 

posteriormente ao pagamento da indenização a companhia aérea deve notificar o passageiro e 

caso seja de interesse deste o mesmo pode revê-la desde que devolva a indenização recebida 

pela companhia aérea. 

De acordo com a ANAC o passageiro possui o prazo de 15 dias para realizar a 

reclamação da bagagem extraviada junto a empresa aérea, seja através do preenchimento do 

RIB ou de qualquer outra comunicação por escrito, sendo necessário a apresentação do 

comprovante de despacho da bagagem que é a prova do contrato de bagagem conforme o 

Capítulo III da Portaria nº 676/GC-5, de 13/11/2000 e art. 244 e 261 da Lei nº 7.565/86. O prazo 

máximo para que a bagagem permaneça na condição de extraviada é de 30 dias para voos 

domésticos e 21 dias para voos internacionais. No caso da bagagem permanecer perdida ou não 

ser entregue ao passageiro, após os prazos citados, a empresa aérea deve indenizar o passageiro 

de acordo com o § 2º do art. 35 da Portaria nº 676/GC-5, de 13/11/2000. E art. 17, § 3º, do 

Decreto nº 5.910/06. Quando a bagagem for localizada esta deve ser entregue ao passageiro no 

endereço indicado no RIB ou no indicado na comunicação por escrito conforme § 1º do artigo 

35 da Portaria nº 676/GC-5, de 13/11/2000. 

No relatório da ANAC (2013a, p. 6) é dito que foram iniciados processos para revisão 

da norma de bagagem com o intuito de melhorar os direitos dos usuários. Pela minuta da ANAC 

é possivel verificar que existe uma alteração para os prazos nos casos de extravio de bagagem. 

O passageiro deverá realizar a reclamação no momento do desembarque. Com ajuda de custo 

de no mínimo 100 DES ou o reembolso da despesas do passageiro que se encontrar fora do seu 

domicilio. O prazo para restituição da bagagem será de 7 dias para voos internacionais e 21 dias 

para voos internacionais. Após os prazos citados, sendo caracterizado a perda da bagagem a 

empresa aérea tem 14 dias para indenizar o passageiro. 
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Figura 3 - Esquema dos prazos para notificação e indenização da bagagem extraviada 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado da ANAC. 

 

Caso a bagagem seja localizada, a companhia aérea deve contatar o passageiro e enviá-

la para o seu endereço de cadastro. Para bagagens que são deixadas nos aeroportos sem que 

haja reclamação e que seja impossível identificá-las estas recebem o destino de acordo com as 

diretrizes da companhia aérea. Existem aquelas que fazem doações e outras que vendem para 

lojas como a americana Unclaimed Baggage Center9 localizada nos EUA.  

 

3.4 Índices do Extravio de Bagagem 
 

Conforme informações obtidas através do site da Associação Brasileira das Empresas 

Aéreas (ABEAR) foram registrados 2,8 extravios de bagagem a cada mil embarques em 2012 

                                                           
9 Disponível em: < http://www.unclaimedbaggage.com >. 

Passageiro notifica o 
extravio da bagagem. 

Bagagem classificada como 
extraviada pela companhia 

aérea. 

Após 24h 

Registro de Irregularidade da 
Bagagem encaminhado para a 

CSB. 

Após 5 dias 

Inicia-se o processo de 
indenização ao cliente.  

Após 10 dias 

Cliente recebe indenização por 
extravio da bagagem 

Em até 30 dias desde a 
notificação da perda. 



33 
 

pelas quatro maiores companhias aéreas nacionais: Azul, Avianca, Gol e TAM. O índice 

apresentado é um dos menores índices de desvio de bagagem do mundo, conforme o Panorama 

2012 da ABEAR, que traz uma análise de dados da Sociedade Internacional de 

Telecomunicações Aeronáuticas (SITA) e do mercado doméstico. Este índice é menor do que 

o dos Estados Unidos, o qual é considerado referência global. Nos Estados Unidos o índice é 

de 3,1 com base em mil embarques representando quase o dobro do índice asiático de 1,7 para 

mesma base. O espaço aéreo com o maior índice de extravios por passageiros é o europeu com 

9,4 para cada mil passageiros. A média mundial é de 8,8 bagagens extraviadas a cada mil 

passageiros. 

 

Gráfico 3 – Índice de extravio de bagagem por passageiros no ano de 2012 

Fonte: Site ABEAR 

 

Com este gráfico é possível ter uma ideia do índice de extravio de bagagem pelo o 

mundo não podendo ser comparado tento em vista que existem países e continentes em seus 

dados. O alto valor do índice atribuído a Europa pode ter sido influenciado já que o continente 

europeu possui 50 países numa área de 10.180.000 km² pequena quando comparado com a Ásia 

que possui 49 países numa área 4 vezes maior com 43.810.582 km².  
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4. FLUXO DE PASSAGEIROS NOS AEROPORTOS BRASILEIROS 
 

4.1 Aeroportos brasileiros com maiores fluxos 
 

A Infraero administra 63 aeroportos brasileiros. O Aeroporto Internacional de 

Guarulhos localizado no estado de São Paulo é administrado pela Invepar desde 2012 e o 

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro deixará de ser administrado pela Infraero no ano de 

2015.  

Afim de obter uma visão do fluxo de passageiros nos aeroportos brasileiros foi utilizada 

a tabela que segue a qual refere-se ao anuário do ano de 2013 da Infraero com o intuito de 

visualizar os estados nos quais possuem o maior fluxo de passageiros aéreos do Brasil. Os 

passageiros incluídos neste fluxo são os passageiros embarcados acrescidos dos 

desembarcados. 

 

Tabela 4 - Número de movimentações de passageiros no ano de 2013 

Posição Sigla UF Doméstico Internacional Total 
1 SBSP SP 17.119.530 0 17.119.530 
2 SBGL RJ 12.870.253 4.245.115 17.115.368 
3 SBCF MG 9.920.571 380.717 10.301.288 
4 SBRJ RJ 9.204.603 0 9.204.603 
5 SBSV BA 8.275.134 314.529 8.589.663 

Fonte: Relatório Infraero (2013a, p.15) 

 

Na qual as siglas representam os respectivos aeroportos: 

1) SBSP - Aeroporto de São Paulo/Congonhas; 

2) SBGL - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão: Antônio Carlos Jobim; 

3) SBCF - Aeroporto Internacional de Confins: Tancredo; 

4) SBRJ - Aeroporto do Rio de Janeiro: Santos Dumont; 

5) SBSV - Aeroporto Internacional de Salvador: Dep. Luís Eduardo Magalhães. 

Através da tabela percebe-se que o maior fluxo de passageiros está concentrado na 

região sudeste do Brasil. E o número de passageiros para voos domésticos é consideravelmente 
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maior que voos internacionais. O fato é que o primeiro colocado no fluxo de passageiros o 

Aeroporto de São Paulo Congonhas recebe somente voos nacionais tanto para embarque quanto 

para desembarque por conta disso o número de passageiros é 0 e o Aeroporto Internacional de 

Guarulhos, também localizado no estado de São Paulo não está incluso neste anuário pois não 

é administrado pela Infraero.  

 

4.2 Fluxo de passageiros no estado do Rio de Janeiro 
 

 Através da tabela apresentada acima pode-se verificar que o estado do Rio de Janeiro 

encontra-se em duas das cinco primeiras posições. Devido ao primeiro colocado trabalhar 

apenas com voos domésticos foi selecionado o estado do Rio de Janeiro para o 

acompanhamento do fluxo de passageiros ao longo dos anos conforme segue na tabela abaixo: 

 

Tabela 5 - Movimento de Passageiros no SBGL em 2013 

Ano 
Regular Não Regular 

Total 
Doméstico Internacional Doméstico Internacional Executiva/Geral 

2009 8.952.106 2.532.783 199.989 74.252 69.526 11.828.656 

2010 9.003.531 3.046.021 123.928 72.714 91.750 12.337.944 

2011 11.027.535 3.648.219 109.154 81.484 86.438 14.952.830 

2012 12.973.780 4.190.433 138.373 98.318 94.833 17.495.737 

2013 12.429.925 4.066.651 361.638 173.545 83.609 17.115.368 
Fonte: Anuário Infraero. Ano: 2013. 

 

O serviço aéreo regular é realizado mediante pagamento por meio de aeronaves 

destinadas a transporte de passageiros, carga e/ou correio. Devem existir lugares disponíveis 

para aquisição tanto individual pelo público quanto para a explorada em cada voo. Estes voos 

asseguram o tráfego entre os mesmos dois ou mais aeroportos constituindo uma série 

sistemática pelo horário de voo através de sua frequência e regularidade. Já o serviço aéreo não 

regular é definido pelo Instituto Nacional de Aviação Civil como: 
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“ voo ou série de voos operados sem sujeição a normas governamentais sobre 
regularidade, continuidade e frequência e destinados a satisfazer necessidades 
específicas de transporte de passageiros e respetiva bagagem ou de carga em 
aeronaves utilizadas por conta de um ou mais fretadores, mediante 
remuneração ou em execução de um contrato de fretamento.” 

 

 

Com essas definições pode-se considerar que os voos regulares apresentam o maior 

número de passageiros pois é o tipo de voo que possui maior frequência e regularidade tendo 

em vista que estão sujeitos as normas governamentais sobre regularidade. Por este motivo a 

maior parte dos passageiros utilizam o serviço de voos regulares e com isso, nesse tipo de voo, 

um maior número de passageiros está suscetível ao extravio de bagagem. 

 

Quadro 1 – Empresas de Linhas Aéreas Regulares no Brasil 

Empresas de Linhas Aéreas Regulares  
ABSA Aerolinhas Brasileiras S/A 
AMÉRICA DO SUL LINHAS AÉREAS LTDA. 
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A 
MAP TRANSPORTES AÉREOS LTDA.  
OCEANAIR Linhas Aéreas S/A. (NOME DE FANTASIA: AVIANCA) 
PASSAREDO Transportes Aéreos Ltda. 
RIO Linhas Aéreas S.A. 
SETE Linhas Aéreas Ltda. 
TAM Linhas Aéreas S/A. 
TOTAL Linhas Aéreas S/A 
TRIP - LINHAS AÉREAS S/A 
VRG Linhas Aéreas S/A  
WEBJET Linhas Aéreas S/A 

Fonte: ANAC10.  

 

Desde 2009 o fluxo de passageiros regulares no estado do Rio de Janeiro é 

predominado pelos voos domésticos isto deve-se ao fato de que neste número estão 

incorporados os passageiros de pontes aéreas. Na figura abaixo têm-se os horários nos quais 

ocorreram um maior fluxo de passageiros nos aeroportos do estado. 

                                                           
10 Disponível em: <http://www2.anac.gov.br/arquivos/pdf/especializadas/regulares.pdf>. Acessado em: 
29/09/2014.  
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Figura 4 - Horários de pico de passageiros em 2013 no estado do Rio de Janeiro 

Fonte: Anuário Infraero (2013a, p. 71) 

 

Na figura é observado que os horários com o maior fluxo de passageiros no ano de 

2013 no estado do Rio de Janeiro foram 9h e 20h. O primeiro horário pode ser reflexo dos voos 

a trabalho e o segundo para voos internacionais nos quais os passageiros têm preferência por 

embarcar em horários noturnos devido às longas horas de voos. 
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5. RESPONSABILIDADES DO TRANSPORTADOR AÉREO 
 

5.1 Órgãos Reguladores e Agentes envolvidos 
 

No âmbito internacional a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) é o 

principal órgão regulador do transporte aéreo. Esta associação possui caráter comercial 

reunindo empresas e agentes de todo o mundo. 

No Brasil a aviação é regulada pelo Governo Federal por meio de três órgãos. O 

Ministério da Aeronáutica, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a Infraero – 

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. O Ministério da Aeronáutica determina as 

regras que devem ser observadas sendo o maior órgão. A ANAC tem como função a regulação 

e fiscalização das atividades de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, 

observando e implementando as orientações, diretrizes e políticas estabelecidas pelo governo 

federal adotando sempre que possível as medidas necessárias ao atendimento do interesse 

público e ao desenvolvimento da aviação. E por último a Infraero que é vinculada à Secretaria 

de Aviação Civil (SAC) e responsável pela construção e administração dos aeroportos no Brasil. 

 

5.2 Relação de Consumo 
 

O passageiro ao adquirir o bilhete aéreo torna-se consumidor já que de posse deste é 

viabilizado a utilização do serviço de transporte aéreo de uma origem a um destino através de 

uma companhia aérea. Esta classificação é dada conforme Lei nº 1.508 artigo 2º do Código de 

Defesa do Consumidor: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final.” (BRASIL, 1951). 

A companhia aérea por prestar um serviço de transporte passa a ser o fornecedor do 

serviço conforme definição estabelecida no artigo 3º da Lei citada anteriormente que diz: 
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Art. 3 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. 

 

 

Essa relação é reforçada pela Lei nº 7565 art. 175 § 2º do Código Brasileiro de 

Aeronáutica que diz: “A relação jurídica entre o empresário e o usuário ou beneficiário dos 

serviços é contratual [...]”. Assim, entende-se que o passageiro ao adquirir um bilhete aéreo 

estabelece uma relação contratual com a empresa aérea que irá prestar um serviço de transporte 

aéreo a este passageiro. 

Com isso o contrato de transporte aéreo é criado gerando a obrigatoriedade de outros 

serviços por parte da companhia aérea além do puro e simples ato de transportar o passageiro. 

Isto é verificado no Código Brasileiro de Aeronáutica no Título VII Capítulo I art. 222: “pelo 

contrato de transporte aéreo, obriga-se o empresário a transportar passageiro, bagagem, carga, 

encomenda ou mala postal, por meio de aeronave, mediante pagamento.” 

Nesse quesito verifica-se que a companhia aérea é obrigada a transportar a bagagem, 

caso seja solicitado, mediante pagamento. Ainda que o bilhete seja perdido, isso não implica 

que o contrato não seja seguido conforme é dito no artigo 226: “A falta, irregularidade ou perda 

do bilhete de passagem, nota de bagagem ou conhecimento de carga não prejudica a existência 

e eficácia do respectivo contrato.” 

A nota de bagagem deve conter os pontos de partida e destino, quantidade, peso e valor 

declarado dos volumes. Caso seja realizado a declaração de valores a companhia aérea pode 

verificar o conteúdo dos volumes. O contrato com relação à bagagem inicia-se com a entrega 

da bagagem e termina com o recebimento desta. (Lei nº 7.565 Seção II Art. 234 – CBA). 

Ao assumir esta relação à companhia aérea torna-se responsável pela bagagem do 

passageiro devendo garantir que a bagagem seja devidamente entregue nas mesmas condições 

das quais foram despachadas do destino até a origem. 

Assim através da Lei de Defesa do Consumidor foi regulada as relações de consumo 

nas quais são compostas pelo fornecedor de produtos ou serviços, e o consumidor, receptor do 

serviço. Desta forma o Código de Defesa do Consumidor é aplicado aos casos de extravio de 

bagagem provenientes dos transportes aéreos pois ao obter o bilhete aéreo é estabelecido um 
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contrato. Então a empresa transportadora é responsabilizada caso o serviço prestado seja 

considerado defeituoso. 
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6. INDENIZAÇÃO 
 

6.1 Através do acordo 
 

No primeiro momento as indenizações ocasionadas pelo extravio de bagagem são 

pagas pela companhia aérea ao passageiro. Esse pagamento pode ocorrer de duas maneiras: o 

passageiro concorda com o valor oferecido pela companhia aérea ou o passageiro entra com 

uma ação judicial contra a companhia aérea que após a sentença realiza o pagamento da 

indenização estipulada. Pelo acordo o passageiro recebe a indenização de forma mais rápida e 

o valor é pago pelo peso da bagagem extraviada o que não inclui o valor do dano moral 

envolvido na ocorrência apenas o dano material é restituído. O dano material na maioria das 

vezes não condiz com o valor real dos bens materiais perdidos uma vez que o valor por 

quilograma perdido é fixo. Por esse motivo é comum encontrar ações judiciais envolvendo esta 

ocorrência.  

 

6.2 Através do processo civil – Dano Moral e Dano Material 
 

O sinistro do extravio de bagagem além de gerar indenização por danos materiais, pela 

perda da bagagem, gera também a indenização do dano moral. O dano moral inclui todo 

desgaste físico e emocional gerado a partir deste evento. A soma destes danos, das custas 

processuais e custo com a regulação deste sinistro na cadeia seguradora constituem o valor do 

prejuízo final deste evento.  

As indenizações por danos morais ou materiais com valores até 20 salários mínimos 

podem ser solicitadas no Juizado Especial Cível (JEC) através do comparecimento na secretaria 

do juizado com o pedido, escrito ou verbal, que relate os transtornos causados pelo extravio da 

bagagem junto aos documentos e testemunhas, quando disponíveis. Então uma audiência será 

marcada entre o passageiro e a companhia aérea para a tentativa de conciliação. Caso alguma 

das partes não esteja de acordo com o proposto na audiência, a ação irá a julgamento. Para 

valores indenizatórios entre 20 e 40 salários mínimos a ação pode correr na JEC com o auxílio 

de um advogado. E valores superiores a 40 salários mínimos devem ser encaminhadas às varas 

cíveis do Tribunal de Justiça com o auxílio de um advogado. 
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O processo civil é o ramo do direito público que designa normas de atuação no caso 

de ações que conduzem à aplicação do direito subjetivo, com o objetivo de solucionar algum 

tipo de conflito de interesses. No Brasil, um processo civil decorre de acordo com as normas 

estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro. 

Antes de argumentar acerca do processo civil é importante ressaltar que existem dois 

tipos de voos, o voo doméstico e o voo internacional, devendo-se atentar para pontos 

possivelmente conflitantes entre as normas que os regem no que diz respeito ao valor 

indenizatório. 

De acordo com o art. 215 do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBAer), "considera-

se doméstico [...] todo transporte em que os pontos de partida, intermediários e de destino 

estejam situados em território nacional". Os vôos domésticos acham-se regulados, em sua quase 

totalidade, pela Lei n. 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica). 

O transporte internacional é aquele em que o ponto de embarque e o destino estão 

situados em países diferentes. Os voos internacionais foram regulados pela Convenção de 

Varsóvia, parcialmente alterada pelo Protocolo de Haia, introduzido no ordenamento brasileiro 

pelo Decreto 56.463/65. 

Dentre as regras definidas na Convenção de Varsóvia, vale ressaltar o estudo que limita 

o valor indenizatório em caso de dano. Conforme Eduardo Arruda Alvim: 

 

 

"O art. 22 da Convenção de Varsóvia, parcialmente alterado pelo Protocolo de Haia 
(Decreto 58.463/65), estabelece o limite de 250 mil francos poincaré para indenização 
no caso de transporte de pessoas (n. 1 do art. 22), limitando o n. 2 a responsabilidade 
em caso de dano à bagagem registrada ou mercadoria".11 

 

 

Em 11 de setembro de 1990 foi publicado o Código de Defesa do Consumidor. Em 

seu artigo 6º, inciso VI assegura: "a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos;" e, de acordo com Eduardo Arruda Alvim e Flávio 

Cheim Jorge: "A possibilidade de reparação do dano moral veio a ser constitucionalmente 

                                                           
11 Revista de Direito do Consumidor. Vol. 19. pág. 129. 
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garantida com a atual Constituição, em seu art. 5º, incs. V e X" (Revista de Direito do 

Consumidor. Vol. 19, pág. 122). 

É necessário salientar que só haverá conflito entre as normas, diga-se de passagem, no 

tocante à responsabilidade civil do transportador, quando se estiver diante de uma relação 

jurídica de consumo. E o Código de Defesa do Consumidor diz ser consumidor: "toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final" (art. 2º). 

Portanto, o passageiro que tem sua bagagem extraviada é considerado consumidor, 

visto que se encaixa na definição do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se, entre 

o passageiro e a companhia aérea, a relação "consumidor-fornecedor-produto ou serviço" 

Pode-se afirmar claramente que em conflito entre a Convenção de Varsóvia e o Código 

de Defesa do Consumidor, prevalece este último, posto que hierarquicamente superior (editado 

nos termos do art. 5º, inc. XXXII da Constituição Federal), especial (o CDC regula toda relação 

de consumo) e, como se não bastasse, posterior (tendo sido publicado em 11/09/1990 e entrado 

em vigor em 13/03/1991, enquanto que a Convenção ingressou no ordenamento nacional em 

24/11/1931).  

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor regulamenta a responsabilidade por 

serviços fundamentalmente em dois dispositivos: no art. 14, trata da responsabilidade civil pelo 

fato do serviço; no art. 20, trata da responsabilidade civil pelo vício do serviço. 

O artigo 14 que diz que o fornecedor responde pelo evento danoso, independentemente 

de culpa. Já seu parágrafo 3º comporta as causas de exclusão, onde tendo prestado o serviço o 

defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou do terceiro. 

Assim, se provado o extravio da bagagem, o transportador somente deixará de ser 

responsabilizado quando a responsabilidade for de outra pessoa ou do próprio do consumidor.  

 

6.3 Denunciação a lide da seguradora 
 

Nos casos que os valores requeridos são muito altos a própria seguradora da 

companhia aérea é denunciada à lide para que o dano causado seja ressarcido de maneira mais 

rápida. Através dos artigos 70 e 76 do Código de Processo Civil pode ser definido denunciação 

a lide quando umas das partes traz o terceiro ao processo com o intuito de obter uma sentença 
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que o responsabilize. Esta medida tem como objetivo garantir o ressarcimento de seu prejuízo, 

podendo ser requerida tanto pelo autor quanto pelo réu que reivindicam um direito que está em 

face de um terceiro, e é exercido no mesmo processo. Isto torna-se claro pelo trecho que segue:  

 

 

“Pode-se definir denunciação da lide como uma ação regressiva, ‘in simultaneos 
processus’, proponível tanto pelo autor como pelo réu, sendo citada como denunciada 
aquela pessoa contra quem o denunciante terá uma pretensão indenizatória, pretensão 
‘de reembolso’, caso ele, denunciante, vier a sucumbir na ação principal. 
(CARNEIRO, 1982, p. 69)”. 

 

 

Ou seja, a denunciação à lide consiste no ato pelo qual o autor ou o réu chamam a juízo 

terceira pessoa, a fim de resguardá-lo no caso de ser vencido. Dessa forma, a seguradora é 

responsabilizada pela companhia aérea a reembolsá-la caso esta seja condenada na ação 

principal. De acordo com a redação do art. 70 do CPC, os casos que cabem denunciação da lide 

são: 

I- O de garantia da evicção; 

II- O da posse indireta; 

III- O do direito regressivo de indenização. 

Com esta última hipótese, do direito regressivo de indenização, é cabido à denunciação 

da lide àquele que estiver obrigado (por lei ou contrato), a indenizar o denunciante, em ação 

regressiva, pelo prejuízo que seja gerado pela perda da causa. Entretanto como previsto no art. 

280, inciso I, a respeito dos casos submetidos a procedimento sumário, com exceção de quando 

este é fundado sob contrato de seguro, conforme alteração da lei nº 10.444 de 07/05/2002. O 

propósito da denunciação a lide é de unir a liquidação na mesma sentença de modo que esta 

possa valer como título executivo em favor do denunciante contra o denunciado.  
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7. FLUXO DA OCORRÊNCIA NO MERCADO SEGURADOR  
 

7.1 O aviso de sinistro 
 

7.1.1 Da companhia aérea aos participantes 
 

O aviso de sinistro é o meio pelo qual a informação da ocorrência do sinistro chega 

aos participantes da cessão do risco. A primeira etapa do aviso de sinistro acontece quando o 

segurado notifica a seguradora. Neste caso a companhia aérea deve manter o mercado segurador 

ciente das novas ocorrências. A notificação e a frequência desta é definida conforme o 

combinado em contrato pelos participantes da cessão do risco.  

Geralmente as companhias aéreas enviam uma relação mensal dos casos que foram 

abertos. Essa relação mensal é conhecida como borderô. O borderô ou bordereau é um relatório 

no qual são listados os sinistros ocorridos em um período específico. Este relatório contém a 

descrição individual de cada sinistro incluindo a estimativa de prejuízo de cada ocorrência com 

a separação destas por vigência. Os principais dados desta notificação são a data de ocorrência, 

o nome do reclamante e o valor estimado do prejuízo. Junto a essa relação é enviada a seguinte 

documentação: a inicial, a estimativa do prejuízo e o registro de irregularidade de bagagem. 

De posse dessas informações o participante registra a ocorrência em seu sistema e gera 

uma numeração a qual serve de referência para a ocorrência registrada. Cada participante possui 

sua numeração o que garante o controle dos casos e facilita o rastreamento de cada sinistro. 

 

7.1.2 Ao ressegurador líder 
 

Em alguns casos o aviso é realizado somente à seguradora e esta é responsável por 

notificar o ressegurador líder a respeito das ocorrências. O fluxo ocorre de maneira semelhante 

e a seguradora repassa as documentações e relações recebidas ao ressegurador que analisa e 

endossa o registro da ocorrência. A notificação também é realizada ao broker que repassa a 

informação ao ressegurador. 
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7.2 Provisão de sinistros a liquidar 
 

A etapa do aviso de sinistro é de extrema importância para que os participantes possam 

se preparar para arcar com sua parte relacionada ao prejuízo informado. Ao receber o valor de 

prejuízo estimado para o caso o participante deve constituir a provisão de sinistros a liquidar a 

qual é conhecida no mercado por reserva.   

Em alguns casos o mercado trabalha com a constituição de fundos. O valor do fundo 

é determinado por cobertura e em contrato. Neste contrato é determinado a participação em 

porcentuais de cada participante no fundo. A princípio o fundo é constituído e conforme as 

ocorrências são liquidadas o fundo é deduzido. Normalmente existe uma porcentagem na qual 

o fundo é usado e que os participantes são convocados a repor o valor inicial. A constituição do 

fundo agiliza o processo de liquidação dos sinistros uma vez que o valor é concentrado para o 

mesmo fim. 

 

7.3 Liquidação do sinistro 
 

A liquidação do sinistro ocorre da seguinte forma o segurado comprova que houve o 

pagamento para o caso do extravio de bagagem mediante comprovante de pagamento e da 

mesma forma que ocorre o no aviso de sinistro envia a documentação junto ao borderô com os 

valores que foram pagos com a devida data do pagamento para no caso dos resseguradores 

facilitar na data da conversão do valor de real para dólar. Como as apólices das companhias 

aéreas normalmente são emitidas na moeda dólar, a data do pagamento também ajuda no 

mercado interno que acaba realizando a recuperação também na moeda dólar.  

Além do borderô existe também a planilha autonomy. Esta planilha é emitida pela 

companhia aérea com os valores indenizados ao passageiro incluindo despesas e custas 

processuais nos casos em que o passageiro entrou com ação judicial pedindo danos materiais e 

morais.  A planilha é denominada autonomy porque o segurado tem uma autonomia fixada num 

valor estabelecido pela apólice de seguro permitindo que este pague ao passageiro a indenização 

com garantia de que a seguradora irá ressarci-lo mediante comprovação dos valores pagos 

através das documentações solicitadas. Assim, indenizações que possuem valores acima deste 

valor fixo devem ser tradas individualmente perante o mercado segurador, não podendo ser 

incluídas nestas planilhas autonomies. Como esses sinistros, muitas vezes, são advindos de 
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ações judiciais é comum que o segurado seja condenado por um extravio de bagagem que 

ocorreu a alguns anos atrás. Neste caso a seguradora deve pedir uma autorização aos 

resseguradores externos para que o prejuízo seja reembolsado. Normalmente os resseguradores 

externos autorizam a recuperação já que tratam-se de ações judiciais pela qual o segurado foi 

condenado.  

Com o conhecimento do valor exato de cada ocorrência, inicia-se o agrupamento por 

vigência para que o somatório seja usado como referência e assim possa ser recuperado 

conforme acordado por contrato. A separação por vigência é importante pois para cada vigência 

existe um porcentual de participação para cada participante, em alguns casos a distribuição pode 

até permanecer semelhante à vigência anterior mas   é comum encontrar penas diferenças com 

relação a participação já que o índice de sinistralidade influência na renovação da apólice. O 

índice de sinistralidade é a porcentagem entre o custo dos sinistros, ocorridos num conjunto de 

riscos ou carteira de apólices, e o volume total dos prêmios advindos de tais operações no 

mesmo período. Através desse índice é gerado a expectativa de perda a qual é imprescindível 

para estabelecer o prêmio básico. 

O valor fixo da autonomia do segurado garante a companhia aérea agilize a 

indenização ao passageiro com garantia de que o seguro irá arcar com sua parte assumida na 

cessão do risco. Para valores acima deste limite entende-se que a seguradora deva ser notificada 

antes que o segurado realize o pagamento para que afim de que esta possa garantir que irá 

cumprir com a sua parte. 

Existem ocorrências com valores de prejuízos que excedem o acordado em apólice de 

seguro para serem tratados como caso de borderô. Neste caso o aviso e o pagamento são 

realizados de maneira individual.  

A recuperação é a cobrança da cedente ao participante da cessão do risco pela parte 

que lhe cabe após o pagamento a indenização ao segurado. Caso o ressegurador ceda parte deste 

resseguro assumido, este deve notificar o retrocessionário após o pagamento da seguradora para 

que então sua parte retrocedida seja recuperada. 

Existe um procedimento adotado no mercado pelo qual não é necessário esperar que o 

segurado pague o reclamante para que a seguradora pague sua parte do risco ao segurado para 

então cobrar do ressegurado sua parte no risco, esse procedimento chama-se cash claim. Com 

o cash claim é possível solicitar o adiantamento do prejuízo previsto aos resseguradores para 
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que posteriormente o valor seja repassado a cedente. Esse procedimento é viabilizado pelo 

contrato de resseguro que deve indicar a aceitação deste procedimento. 
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8. CONCLUSÃO 

 

Com o exposto neste trabalho é possível verificar a extensão da ocorrência do extravio 

de bagagem aérea no mercado segurador brasileiro. A caracterização deste evento é considerada 

um sinistro perante o mercado segurador que analisa as reclamações de cada passageiro que 

tem sua bagagem extraviada sendo estes indenizados tanto através de acordo com a companhia 

aérea quanto por sentença judicial. 

Observa-se também que as companhias aéreas seguem procedimentos para que os 

transtornos do extravio de bagagem sejam evitados e na ocorrência deste existe um 

compromisso com a localização da bagagem perdida incluindo rastreamento internacional 

através do localizador de bagagem. É importante ressaltar que mesmo não havendo reclamação 

da bagagem esquecida no aeroporto as companhias aéreas mobilizam-se para encontrar seus 

donos e entregá-las caso o mesmo não seja localizado. 

Para o mercado segurador brasileiro a ocorrência do extravio de bagagem aérea é 

considerado um sinistro de alta frequência e baixa severidade. Isso fica claro perante os 

seguintes procedimentos adotados: agrupar diversas ocorrências por vigência, ou seja, prática 

do borderô com emissão periódica conforme acordada em apólice de seguro, criação de fundos 

e a limitação do valor pelo qual a companhia aérea possui autonomia para indenizar o 

passageiro  

 Do ponto de vista jurídico o passageiro ao ter sua bagagem extraviada tem direito a 

reclamar por seus danos matérias assim como danos morais por transtornos causados pela perda 

de sua bagagem. Sendo assim a ocorrência do evento do extravio da bagagem gera uma série 

de análises e movimentações financeiras tanto em âmbito nacional como internacional já que 

uma bagagem extravia no Brasil que exceda a franquia da companhia aérea e atinja o mercado 

segurador tem sua documentação analisada por entidades estrangeiras e brasileiras com 

participação de cada uma dessas empresas no risco e assim no valor da indenização que foi 

pago ao passageiro lesado.  

As informações disponibilizadas no Brasil com relação ao índice de extravio de 

bagagens são de difícil acesso e superficiais quando comparadas com as informações 

encontradas para o mercado internacional disponibilizado pela IATA. Nos números 

apresentados pela ANAC não se tem os índices separados por motivo da reclamação da 
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bagagem como atraso, extravio, avarias ou roubo.  A recomendação para que o número de 

extravios de bagagem no Brasil diminua é que seja feito um relatório anual com os índices de 

extravio de bagagem apontando as principais causas da avaria ocorrida com a bagagem para 

que seja possível corrigir o processo onde ocorre a falha pois com os dados atuais não é possível 

providenciar essas melhorias de forma eficaz. 

A mesma recomendação é válida para os juizados especiais que recebem a ação 

referente ao caso. Realizar o levantamento do número de ações envolvendo essa reclamação e 

separar o valor da indenização entre os danos materiais e danos morais para que através desses 

dados seja possível verificar o quão discrepante é quando o passageiro aceita o acordo da 

companhia aérea e o quanto ele receberia caso entrasse com a ação. Assim como o valor, o 

tempo decorrido entre o acordo pela ação judicial poderia ser comparado afim de que uma 

relação de custo benefício pudesse ser criada. 

Com essas medidas seria possível rever os valores que estão sendo oferecidos pela 

companhia aérea aos passageiros com base nos valores médios reportados. É provável que com 

esse relatório o volume de ações envolvendo o caso diminuísse, assim como o volume de 

documentos trocados entre o mercado segurador, para avaliação do sinistro. 
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