
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0123431-30.2012.815.0011
RELATOR          : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
APELANTE        : Raul Carlos Jung

                   (Adv. Roseli Meirelles Jung)
APELADO          : VRG Linhas Aéreas S/A

       (Adv. Márcio Vinícius Costa Pereira e Thiago Cartaxo Patriota)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MATERIAIS  E  MORAIS.  EMPRESA  AÉREA.  RECUSA  DE 
EMBARQUE.  ATRASO  DO  PASSAGEIRO. 
ENCERRAMENTO DO CHECK-IN. CULPA EXCLUSIVA DO 
CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. ART. 557,  CAPUT, 
DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

− Não se confundem os momentos para check-in com o de 
embarque, para o qual o passageiro deve estar presente com 
30 (trinta) minutos de antecedência. Assim, se, pelas regras da 
ANAC, o consumidor deve estar presente para embarque com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário do voo, 
arrisca-se aquele que chega ao aeroporto para efetuar o check-
in  apenas  minutos  antes  desse  tempo  mínimo,  não  se 
podendo imputar  à empresa aérea que o realize para todos 
aqueles  que  chegarem  ao  local  com  apenas  minutos  de 
antecedência, ainda que se trate de idoso.

− A responsabilidade pela perda do voo foi exclusiva do 
apelante,  que  não  observou  as  orientações  da  companhia 
aérea as quais determinam antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos para embarque, e não para check-in.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  por  Raul  Carlos  Jung  contra 
sentença  prolatada  pelo  Exmo.  Juízo  da  3ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina 



Grande, Dr. Manuel Maria Antunes de Melo, que, a propósito de ação de restituição 
c/c indenização por danos morais e materiais por ele promovida em desfavor de Gol 
Linhas Aéreas S/A, julgou improcedente o pedido, por entender ter havido culpa 
exclusiva do consumidor.

Inconformado, recorre o promovente, alegando, em síntese, que 
a  decisão  deve  ser  reformada,  uma  vez  que,  diversamente  do  que  entendeu  o 
Magistrado  a  quo,  já  se  encontrava  na  fila  do  check-in  quando  este  se  encerrou, 
faltando mais de 30 (trinta) minutos para embarque.

Sustenta,  outrossim,  que  o  movimento  do  aeroporto  estava 
tranquilo,  e  que o  embarque naquele  momento não  prejudicaria  a  decolagem da 
aeronave, porquanto estava somente com uma bagagem de bordo, não bastasse ser 
pessoa idosa, à época com 68 (sessenta e oito) anos de idade.

Argumenta,  ainda,  tratar-se  de  aeroporto  de  pequeno  porte, 
sendo muito próximos o local para check-in e o local para embarque.

Assevera  não  poder  ser  responsabilizado  pela  demora  da 
companhia no procedimento do check-in, porquanto já estava na respectiva fila antes 
dos 30 (trinta) minutos de antecedência para embarque.

Alega não ter sido observado seu direito de preferência previsto 
no Estatuto do Idoso, o que impediria a ocorrência do atraso.

Ao final,  pugna pelo provimento do recurso,  a  fim de que a 
demandada  seja  condenada  ao  pagamento  de  indenização  por  danos  morais  e 
materiais  ou,  ao  menos,  ao  ressarcimento  da  nova  passagem aérea  que  precisou 
adquirir.

A  apelada  apresentou  contrarrazões  no  sentido  do 
desprovimento do recurso (fls. 140/149).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou acerca do 
mérito (fl. 158).

É o Relatório. Decido.

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  que  o  ora  apelante 
promoveu  a  presente  ação  argumentando  ter-lhe  sido  negada  autorização  para 
embarque em aeronave, embora já estivesse há alguns minutos na filha do  check-in  
quando recebeu a informação de que o mesmo estaria encerrado.

Consoante relatado, a demanda foi julgada improcedente, sob o 
fundamento de ter havido culpa exclusiva do consumidor.



Adianto que deve ser negado provimento ao recurso.

Como é assente, nos termos do art. 14 do CDC e arts. 21, XII, 
“c”,  e 37,  §  6º,  da CF,  a responsabilidade civil  do transportador aéreo é  objetiva, 
podendo, contudo, ser afastada, caso comprovada a existência de alguma excludente.

In casu, conforme entendeu o Magistrado  a quo, verificou-se a 
hipótese de culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o apelante não observou a 
antecedência mínima necessária para embarque.

Com efeito, assim constou da petição inicial:

“No dia da viagem, o Autor se dirigiu ao aeroporto e passados 
alguns  minutos  que  estava  na  fila  do  check-in  recebeu  a 
informação que o mesmo estaria encerrado, e que, portanto, 
não poderia mais embarcar.

O autor olhou em seu relógio e verificou que eram naquele 
exato momento 4:20 da manhã, e que o que possuía era apenas 
uma pequena mala que poderia inclusive ir como bagagem de 
mão, ou seja, não iria o voo atrasar em hipótese alguma por 
fazerem seu check-in (…)

Inclusive  vale  ressaltar  que  o  próprio  bilhete  de  embarque 
prevê a obrigatoriedade do passageiro, estar 30 minutos antes 
do embarque, o que foi observado pelo Autor (…)

Mais uma vez tentou argumentar que havia chegado dentro 
dos 30 minutos que consta no bilhete, todavia, mais uma vez 
sem obter êxito (...)”.

Como  se  verifica,  o  próprio  autor  confirma  que  chegou  ao 
aeroporto  para  procedimento  de  check-in  poucos  minutos  antes  dos  30  (trinta) 
minutos de antecedência requeridos para embarque.

Como é sabido, não se confundem os momentos para  check-in  
com o de embarque, sendo que, no caso daquele, é possível ser efetuado até mesmo 
via internet, desde que, em se tratando de viagem aérea pela ora demandada (Gol), 
seja feito num período entre 24 horas e 1 hora e 30 minutos antes do embarque do  
voo (fl. 20).

Ocorre  que,  no  caso  dos  autos,  o  autor,  ora  apelante,  não 
realizou check-in via web, e arriscou-se a chegar ao aeroporto para efetuar o check-in  
faltando apenas minutos para se atingir o tempo mínimo necessário para embarque, 
que, como visto, é de 30 (trinta) minutos.



Assim,  se,  pelas  regras  da  ANAC,  expressas  no  documento 
acostado  à  fl.  15  verso,  o  consumidor  deve  estar  presente  para  embarque  com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário do voo, arrisca-se aquele que 
chega  ao  aeroporto  para  efetuar  o  check-in  apenas  minutos  antes  desse  tempo 
mínimo.

Ainda que se alegue tratar-se  de  idoso e  que,  por  isso,  teria 
direito de preferência, tal fato não modificaria o deslinde do feito, uma vez que o 
procedimento de check-in realizado em balcão de atendimento não é automático, não 
se podendo impor à empresa aérea que o realize para todos aqueles que chegarem ao 
local com apenas minutos de antecedência.

Dessa forma, a responsabilidade pela perda do voo foi exclusiva 
do apelante, que não observou as orientações da companhia aérea que determinam 
antecedência mínima de 30 (trinta)  minutos para embarque,  repita-se,  e não para 
check-in.

Não é demais registrar ser de conhecimento geral, como bem 
considerou o Magistrado a quo, que, para voos domésticos nacionais, deve-se chegar 
ao  balcão da companhia aérea para realização do  check-in  com 01 (uma)  hora de 
antecedência.

Assim, se o voo estava marcado para 4h50, o autor deveria ter 
comparecido  para  check-in  às  3h50,  e  não  apenas  minutos  antes  da  antecedência 
requerida para embarque, uma vez que o procedimento não é feito em minutos.

Destarte,  em  que  pese  seja  objetiva  a  responsabilidade  da 
empresa aérea, no presente caso, há de ser afastada, haja vista a culpa exclusiva do 
consumidor, ora apelante, ao não observar as regras contratuais estabelecidas pela 
demandada.

Nesse mesmo sentido, são presentes os seguintes julgados:

REPARAÇÃO  POR  DANO  MORAL  -  ATRASO  DO 
PASSAGEIRO  PARA  EMBARQUE  -  CHECK-IN 
ENCERRADO  -  CULPA  EXCLUSIVA  DO  PASSSAGEIRO 
INDENIZAÇÃO  INDEVIDA-  SENTENÇA  MANTIDA.  - 
Ainda  que  seja  objetiva  a  responsabilidade  da  companhia 
aérea  no  que tange às  cláusulas  contratualmente  avençadas 
entre ela e seus passageiros (art. 14 do Código de Defesa do 
Consumidor), provando a mesma a existência de excludente a 
tal  princípio,  deve ser  afastada a sua responsabilidade pela 
perda  do  vôo  pela  passageira,  que  não  observou  as  regras 
constantes do contrato firmado entre as partes, nem mesmo as 
disposições  da  ANAC  que  determina  que  o  passageiro  se 



apresente  para  os  procedimentos  de  embarque,  30  (trinta) 
minutos antes da hora designada para o vôo. - A sentença que 
entendeu  dessa  forma  deve  ser  mantida  e  o  recurso  não 
provido1.

CONSUMIDOR.  CONTRATO  DE  TRANSPORTE  AÉREO. 
NEGATIVA DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DAS 
ALEGAÇÕES  INICIAIS.  INOBSERVÂNCIA  DE 
COMPARECIMENTO  PARA  EMBARQUE  COM  TRINTA 
(30)  MINUTOS  DE  ANTECEDÊNCIA.  DEVER  DE 
INDENIZAR AFASTADO. Em que pese a relação estabelecida 
entre as partes esteja sob o amparo do Código de Defesa do 
Consumidor,  tal  fato não exime o autor de trazer aos autos 
prova mínima de suas alegações.  A ré,  por  sua vez,  logrou 
demonstrar  que  o  autor  não  observou  o  prazo  mínimo  de 
trinta  (30)  minutos  de  antecedência  para  o  embarque, 
consoante determinado no artigo 16, alínea a, da Portaria n. 
676/GG-  5  da  ANAC,  porquanto  chegou  ao  balcão  de 
embarque às 14h50min, ou seja, vinte (20) minutos antes do 
horário  do  voo  (15h10min),  o  que  tornou  justificável  a 
negativa de  embarque.  Nessa  linha,  tem-se que a  perda de 
voo/negativa  de  embarque  decorreu  da  falta  de  cautela  do 
autor que deixou de observar o contrato de transporte no que 
diz respeito ao comparecimento com antecedência mínima de 
30 (trinta) minutos da hora de embarque. Portanto, inexiste o 
dever  de  indenizar  ante  a  excludente  de  responsabilidade 
exclusiva do consumidor no evento, forte no artigo 14, § 3º, 
inciso II,  do CDC. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO 
DESPROVIDO2. 

CONSUMIDOR.  DANO  MORAL.  PERDA  DE  VÔO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO 
CONSUMIDOR  QUE  NÃO  COMPARECEU  AO  PORTÃO 
DE EMBARQUE COM A ANTECEDÊNCIA OBRIGATÓRIA. 
EXCLUDENTE  CONFIGURADA.  INEXISTÊNCIA DE ATO 
ILÍCITO  E  DO  DEVER  DE  INDENIZAR.  1.  O  §  3  DO 
ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
ESTABELECE  A  CULPA  EXCLUSIVA  DO  CONSUMIDOR 
COMO  EXCEÇÃO  PARA  A  RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA  DO  FORNECEDOR.  2.  NOS  TERMOS  DOS 
ARTIGOS 16 E 17 DA PORTARIA N. 676/CG-5,  DE 13 DE 
NOVEMBRO  DE  2000,  É  DEVER  DO  PASSAGEIRO  SE 

1 TJ-MG - AC: 10145110277475001 MG , Relator: Mariângela Meyer, Data de Julgamento: 02/04/2013, 
Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2013

2 TJRS - Recurso Cível Nº 71004291829, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas 
Maltez Kachny, Julgado em 17/12/2013



APRESENTAR  PARA  O  EMBARQUE  EM  VÔOS 
DOMÉSTICOS COM NO MÍNIMO 30 (TRINTA) MINUTOS 
DE  ANTECEDÊNCIA.  2.1.  CASO  O  PASSAGEIRO  NÃO 
CUMPRA  O  DEVER  DE  ESTAR  NO  SALÃO  DE 
EMBARQUE  COM  A  ANTECEDÊNCIA  EXIGIDA  E 
HAVENDO  PERDA  DO  VÔO  NÃO  HÁ  COMO  SE 
RESPONSABILIZAR A EMPRESA DE AVIAÇÃO. 3. "COM 
EFEITO,  É  CERTO  QUE  AS  AUTORAS  EFETUARAM  O 
CHECK-IN COM ANTECEDÊNCIA, POIS RECEBERAM OS 
RESPECTIVOS CARTÕES DE EMBARQUE ÀS 17H38 (F. 18). 
TAMBÉM  É  CERTO  QUE  NOS  REFERIDOS  CARTÕES 
CONSTOU  QUE  O  EMBARQUE  OCORRERIA  ÀS  18H34, 
NO PORTÃO A, QUE O AVIÃO DECOLARIA ÀS 19H15 (F. 
18).  ALÉM  DISSO,  CONSTOU  EXPRESSAMENTE  A 
SEGUINTE ADVERTÊNCIA: APRESENTE-SE NO PORTÃO 
DE EMBARQUE 40 MINUTOS ANTES DA PARTIDA (F. 18). 
TODAVIA,  AS  AUTORAS  NÃO  OBEDECERAM  ÀS 
ADVERTÊNCIAS DA COMPANHIA AÉREA QUANTO AO 
HORÁRIO  DE  EMBARQUE.  REGISTRE-SE  QUE  AS 
PRÓPRIAS  AUTORAS  RE  CONHECERAM  QUE 
CHEGARAM  AO  PORTÃO  DE  EMBARQUE  APÓS  O 
HORÁRIO  DEVIDO,  AO  AFIRMAREM,  NA  PETIÇÃO 
INICIAL,  QUE:  AS AUTORAS ENTRARAM NO PORTÃO 
DE  EMBARQUE  A  E  ENTREGARAM  OS  BILHETES  À 
AEROMOÇA, APROXIMADAMENTE ÀS 18H52MIN (F. 3)" 
(SIC  JUÍZA  VANESSA  DU  ARTE  SEIXAS).  4. 
CARACTERIZADA  A  CAUSA  EXCLUDENTE  DE 
RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 14, § 3º DO 
CDC,  INEXISTE  ATO  ILÍCITO  QUE  POSSA  SER 
IMPUTADO  AO  FORNECEDOR  E, 
CONSEQUENTEMENTE,  NÃO  HÁ  O  DEVER  DE 
INDENIZAR  O DANO MORAL  ALEGADO.  5.  RECURSO 
IMPROVIDO3.

APELAÇÃO CÍVEL.  INDENIZAÇÃO.  DANOS MORAIS E 
MATERIAIS.  TRANSPORTE  AÉREO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 14 CDC. 
ATRASO DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO DA EMPRESA. 
PRESTAÇÃO  INADEQUADA  DO  SERVIÇO. 
INEXISTÊNCIA. ARTIGO 14, §3º, INCISO II. CÓDIGO DE 
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  Para  configuração  do  dano 
moral, exige-se a prova do efetivo prejuízo, do ato ilícito do 
agente e do nexo de causalidade entre ambos. Não pode ser 

3 TJ-DF - APL: 764595920098070001 DF 0076459-59.2009.807.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de 
Julgamento: 21/03/2012, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/03/2012



imputada  culpa  à  empresa  de  transporte  aéreo  quando  o 
passageiro  contribui  para  a  ocorrência  do  evento  danoso. 
Recurso provido4. 

Nestes termos,  agiu com acerto o Magistrado  a  quo  ao julgar 
improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, devendo, pois, 
ser mantida a r. sentença.

Ante o  exposto,  com fulcro  no art.  557,  caput,  do  CPC,  nego 
seguimento ao recurso, mantendo na íntegra a r. sentença vergastada.

Publique-se. Intimem-se. 

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
                   Relator

4 TJMG AC 1.0105.06.206512-0/001 2065120-85.2006.8.13.0105 (1) Relator(a): Des.(a) Pereira da Silva Data 
de Julgamento: 26/05/2009 Data da publicação da súmula: 16/06/2009


