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Classe : Recurso Inominado n.º 0603712-07.2015.8.01.0070
Origem : Juizados Especiais
Órgão : 1ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Alesson José Santos Braz
Apelante : Cilmara da Costa Mesquita Lacerda 
Advogado : Efrain Santos da Costa (OAB: 3335/AC) e outros 
Apelado : Gol Linhas Aéreas S/A 
Advogado : Márcio Vinícius Costa Pereira (OAB: 84367/RJ) e outros 

CDC. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NA REALIZAÇÃO DO CHECK-IN. PERDA 
DO VOO. INVIÁVEL IMPUTAR À RÉ A REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA. 
DEVER DOS REQUERENTES EM COMPROVAR O COMPARECIMENTO NO 
AEROPORTO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE UMA HORA, ÔNUS DO QUAL 
NÃO SE DESINCUMBIRAM, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC.  CULPA 
EXCLUSIVA DA PASSAGEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO 
CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1 A parte autora alega que comprou passagens de ida e volta para Fortaleza com 

embarque para o dia 23/05/2015 às 15:40 e retorno no dia 30/05/2015, pelo valor de R$ 
1.153,78 (mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos). Afirma que no 
dia do embarque chegou antes das 14:40 no Aeroporto Internacional de Rio Branco – 
AC, contudo, quando estava na fila para realizar o check-in um funcionário da empresa 
reclamada informou para as pessoas que estavam na fila que o check-in foi encerrado. 
Após conversa, o funcionário da Gol disse para a autora que poderia remarcar a 
passagem para o dia seguinte por uma taxa de R$ 100,00 (cem reais). No entanto, 
quanto a reclamante se dirigiu ao guichê o valor da remarcação seria de R$ 3.405,98 
(três mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e oito centavos). Para não perder a 
viagem, bem  como a reserva no hotel, a demandante pagou o valor solicitado. Diante 
dos fatos narrados, requereu a devolução do valor de R$ 3.405,98 (três mil, 
quatrocentos e cinco reais e noventa e oito centavos) em dobro, ou seja, R$ 6.811,96 
(seis mil, oitocentos e onze reais e noventa e seis centavos) e; danos morais.

2 Decisão leiga, pág. 81, homologada pelo juiz togado, pág. 82, julgando improcedente 
os pedidos da autora.

3 Recurso da demandante, págs. 84/95, pugnando a reforma da sentença para que seus 
pedidos declinados na peça vestibular sejam julgados procedentes.

4 Contrarrazões da empresa recorrida, págs. 97/109, pleiteando a manutenção da decisão 
objurgada.

5 A questão ora analisada se insere nas relações de consumo e como tal deve receber o 
tratamento previsto no Código de Defesa do Consumidor. Assim, deve responder a 
empresa pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços, que venha a causar ao 
consumidor - art. 14 da Lei nº 8.078/90.

6 Em que pese a inversão do ônus da prova, em razão da relação de consumo, não há 
como exigir da ré que faça prova negativa. Neste caso, cabe à autora demonstrar, seja 
através de testemunhas, seja através de documentos, que chegou ao aeroporto com 
antecedência mínina de uma hora do embarque para realização do check-in, nos termos 
do art. 373, I do CPC.

7 Restou comprovado nos autos que a passageira não obteve êxito em viajar porque não 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais

Gabinete do Juiz Relator. 2

realizou o check-in em tempo hábil, o que gerou atraso para o embarque.
8 A culpa exclusiva do consumidor elide o prestador de serviços da responsabilidade 

civil, conforme entendimento que decorre da inteligência do artigo 14, § 3º, do Código 
de Defesa do Consumidor.

9 Recurso conhecido e negado provimento.
10 Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo 

de acórdão, na forma do art.46 da Lei 9.099/95. 
11 Sem custas, em razão da isenção estabelecida no art. 2, III, da Lei Estadual n. 

1.422/2001. Honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos 
termos do artigo 55, segunda parte, em razão da ausência de condenação, mas com a 
cobrança suspensa por cinco anos, ante o deferimento de assistência judiciária gratuita, 
conforme art. 12 da lei nº. 1.060/50.

Rio Branco – AC, 22 de setembro de 2016.

Juiz de Direito Alesson José Santos Braz
Relator
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