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APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE EMBARQUE DE 

MENOR DESACOMPANHADO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DANOS 

MORAL E MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS. FALTA DE APRESENTAÇÃO 

DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO EMBARQUE DE MENOR. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 

INOCORRÊNCIA DE ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO 

DESPROVIDO. 

1. A querela judicial estabelecida envolve 'negativa de embarque de menor 

desacompanhado'(criança de 4 anos), em voo doméstico de Rio Branco-AC 

para Manaus-AM, em 20 de julho de 2013, à falta de documentação 

necessária para viagem  autorização dos responsáveis legais, com 

reconhecimento de firma do subscritor. 

2. A imputação de ilícito à Apelada e sua consequente indenização, somente é 

possível caso haja a demonstração de 'falha na prestação do serviço' e 

'ausência de culpa exclusiva do consumidor'.

3. A atuação da companhia aérea Apelada se baseou em regras dispostas na 

sua própria página eletrônica (disponíveis ao consumidor); nos termos do 

ECA (art. 83); no regramento da Agencia Nacional de Aviação Civil – ANAC  

sobre o tema e, no Provimento 22, de 10/06/2015, da COGER/AC; eis porque 

atuou no exercício regular de direito. Ademais, evidencia-se culpa exclusiva 

da parte do representante da parte Apelante ao não diligenciar sobre as 

condições/exigências para o tipo de embarque pretendido.

4. Sentença mantida.  Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 

0715945-28.2013.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 
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Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, 

negar provimento ao Apelo, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais 

gravadas.

Rio Branco-Acre, 17 de março de 2017.

Desembargador Júnior Alberto
Presidente

Desembargadora Waldirene Cordeiro
Relatora

RELATÓRIO

A Sra. Desembargadora Waldirene Cordeiro (Relatora): 

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por G. K. F. 

de S. L. representado por seu genitor Gamaliel Kessio Ferreira de Lima, em 

face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rio Branco-AC (pp. 

145/153)  ratificada por decisão em Embargos de Declaração de mesmo número 

(pp. 163) – que ao julgar improcedente a ação por danos materiais e morais n. 

0715945-28.2013.8.01.0001, ajuizada em face da VRG Linhas Aéreas S/A (GOL 

Linhas Aéreas Inteligentes), não reconheceu prática de ilícito no fato, a gerar 

indenização.

2. Em suas razões (pp. 168/178), sustenta seu inconformismo 

com a sentença  a merecer reforma  nos seguintes fundamentos, em síntese: I.  

a situação se caracteriza em má prestação de serviço pela empresa aérea (falta 

de informação, desrespeito ao consumidor, abusividade); II. a questão não gira 

em torno da suposta não apresentação de documentos para o embarque do 

Apelante. O serviço contratado junto ao sítio eletrônico da empresa Apelada foi o 

de 'acompanhamento de menor', que consistiria em a cia área disponibilizar 

acompanhante (tripulante) que ficaria responsável pelo infante durante todo o voo 

e trajeto; para a prestação deste bastaria (como condição única e suficiente) o 
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pagamento de taxa de R$100,00  acrescida no valor da passagem - o que foi 

feito pelos genitores do Apelante. A questão da documentação (ponto fulcral das 

razões de decidir) veio ao após, como um plus, vez que surgiu a oportunidade do 

menor viajar acompanhado de sua tia-avó, que coincidentemente viajaria no 

mesmo voo, com mesmo destino; assim, além da contratação do serviço de 

acompanhamento da empresa, os pais do menor emitiram autorização de viagem 

acompanhada de terceiro, devidamente assinada, porém sem reconhecimento de 

firma. Dessa forma, primeiramente deveriam ser observadas as regras para o 

serviço contratado (acompanhamento de menor); ficando a análise da 

documentação exigida para o caso de 'viagem acompanhada de terceiro', para 

segundo plano; III. a negativa de embarque se deu sem fundamento; IV. os 

motivos da negativa do embarque não foram informados aos pais da Apelante, 

não se fazendo referência à 'falta de reconhecimento de firma' do documento, o 

que viola direito do consumidor; V. os prejuízos, tanto de ordem moral quanto de 

ordem material, foram evidenciados, dizendo até mesmo que teve que adquirir 

uma passagem aérea  de outra companhia aérea - para a avó do Apelante vir 

buscá-lo para o embarque; VI. o Ministério Público atuou de forma favorável ao 

infante.

3. Com base nesses argumentos, requer a concessão dos 

benefícios da 'JG', com lastro no art. 99, NCPC e o provimento do Apelo. 

4. Trouxe documentos  com o recurso aviado(pp. 179/200).

5. Intimada, apresentou a Apelada contrarrazões (pp. 204/210), 

oportunidade em que defende o acerto da sentença, e realça inexistir qualquer 

ilegalidade  ato ilícito  na sua conduta, a justificar indenização monetária. Diz 

que a falha ocorrida aconteceu em razão da negligência da parte/ culpa exclusiva 

do Apelante. Nesses termos, pede  o desprovimento da Apelação.

6. Ascenderam os autos a este Sodalício, vindo-me distribuídos 

por prevenção aos autos do AI n. 0000607-24.2014.8.01.0000 (p. 212).

7. A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer da lavra 

da i. Procuradora Vanda Denir Milani Nogueira (pp. 216/221), ao que, sobre o 

pedido de concessão da justiça gratuita, disse dever ser primeiramente analisado 
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pelo Juízo de 1º Grau e, só após, havendo necessidade, haver manifestação 

ministerial. Quanto ao mérito, sustenta que o Apelante, à época dos fatos, não 

tinha a idade mínima exigida para a contratação dos serviços de 'viagem 

acompanhada' ofertados pela companhia aerea no seu site (tinha 4 anos, quando 

há expressa orientação de que o mesmo só é disponibilizado aos maiores de 5 

anos completos); defende que a exigência de reconhecimento de firma na 

autorização de viajem com terceiro, que não o responsável legal (no caso, 

parente além do terceiro grau) se depreende da interpretação do art. 83, §1º, b, 1, 

do ECA com os termos do Provimento n. 22, de 10/06/2015, da COGER, e se 

trata de uma maior segurança para os pais daqueles infantes que não viajarão na 

sua companhia. Assim, opina pelo improvimento da Apelação.

8. É o relatório, pelo que submeto o recurso ao Colegiado. 

VOTO

A Sra. Desembargadora Waldirene Cordeiro (Relatora): 

9. Ab initio, antecedendo a efetivação da admissibilidade recursal, 

impõe-se a análise do pedido de concessão das benesses da Lei Federal n. 

1.060/50  feito pelo Apelante, nesta instância  eis que, não beneficiário da 

justiça gratuita, deixou de recolher o preparo recursal (requisito extrínseco de 

admissibilidade do Apelo).

10. Pois bem. Observando os autos de origem, verifico que a 

gratuidade não fora concedida pelo Juízo a quo por ausência de demonstração 

da condição econômica do Apelante (pp. 31/34). Desta decisão, houve a 

interposição de Agravo de Instrumento a este Sodalício - AI n. 

0000607-24.2014.8.01.0000 - distribuído a esta Relatora (o que justificou, 

inclusive, a prevenção do presente Apelo), que fora, por sua vez, decidido 

monocraticamente, sem análise do mérito, com fulcro no extinto art. 557, CPC/73, 

reconhecendo-se a deserção. Assim, certo é que não houve, até o presente 

momento, juízo de valor sobre a condição econômica do Apelante.

11. Dito isso, tenho que tal 'falha', atribuída ao próprio Apelante, 

fora suprida nesta instância. Nesse eito, assevero que ao renovar o pleito  com 
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base na possibilidade trazida pelo art. 99, NCPC  juntou aos autos os 

documentos de pp. 179/200, consistentes, basicamente, nas últimas 3 (três) 

declarações do imposto de renda do genitor do Apelante que, ao meu ver, 

justificam a concessão da benesse.

12. A ser assim, defiro a gratuidade da justiça requerida pelo 

Apelante. Ato contínuo, recebo o recurso no duplo efeito, ex vi dos arts. 1.012 

e 1.013, ambos do CPC/2015 e dele conheço, vez que preenchidos seus 

requisitos de admissibilidade. 

13. Superada esta questão, a respeito do mérito do recurso, digo 

pretender o Apelante a reforma da decisão de piso para que, em suma, seja 

reconhecida a prática de ilícito pela Apelada, ao não permitir o embarque do 

menor, com a imposição de consequência monetária - condenação em danos 

morais (R$30.000,00) e materiais (R$1.853,36).

14. Com efeito, a solução do deslinde passa necessariamente 

pela aferição da responsabilidade civil (ou não) da Apelada no evento danoso.

15. Primeiramente, a respeito desse instituto, trata-se de matéria 

abordada no Código Civil brasileiro, em seus arts. 186, 187 e 927. Transcrevo:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, 

pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de 

culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem.

16. Na doutrina, RUI STOCO1 ateve-se ao tema, aduzindo que:

[...]

1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 9ª edição. Revista dos Tribunais, 2014. p. 233.
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Tal como ocorria no Código Civil anterior o atual não estabeleceu uma 

disciplina unitária e concentrada da responsabilidade civil, dispondo sobre a 

matéria em um título único que abarcasse todas as hipóteses e situações. É 

certo que na Parte Geral fixou as cláusulas gerais, nos arts. 186 e 187, 

fixando os conceitos de ato ilícito e do abuso do direito. Contudo, mais não 

avançou. Ademais, dicotomizou, pois no art. 186 conceituou o ato ilícito tão 

somente, de sorte que a obrigação de indenizar como consequência do ato 

ilícito foi estabelecida na Parte Especial (art. 927), ou seja, instituiu-se a 

obrigação de indenizar como modalidade autônoma de obrigação.

(...)

Portanto, o caput do art. 927 firma o princípio de que somente quando o 

agente praticar ato ilícito e desse comportamento resultar dano a outrem é 

que nasce a obrigação de indenizar.

Mantém-se o binômio: ato ilícito + dano = reparação, herdado da teoria 

clássica e conservado em nosso ordenamento jurídico ao longo dos três 

últimos séculos.

Importante observar que o art. 927, caput, tem estreita e umbilical relação 

com o art. 186, constituindo consectário lógico deste. Primeiro o art. 186 

definiu o que seja ato ilícito. Em seguida, estabeleceu-se o nascimento da 

obrigação de indenizar, que ocorrerá quando o agente praticar um ato ilícito 

definido no referido art. 186 e dessa prática resultar dano a outrem.

É que, segundo a doutrina e jurisprudência pacíficas, não basta o ato ilícito. 

Dele deve decorrer um dano, seja de ordem material, como moral.

Mas essa obrigação deve ter como antecedente os pressupostos 

fundamentais da responsabilidade civil, ou seja, os elementos formadores 

daquela obrigação: um comportamento (ação ou omissão) do agente, o 

elemento subjetivo (dolo ou culpa), o nexo de causalidade entre a conduta e 

o resultado e a ocorrência de um dano efetivo, seja de ordem patrimonial ou 

extrapatrimonial (moral).

Apenas nas hipóteses de responsabilidade objetiva é que se pode prescindir 

do elemento subjetivo.   

17. A ser assim, regra geral, para o surgimento de uma obrigação 

de reparação (v.g. condenação por danos morais e materiais) devem estar 
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presentes, de forma cumulativa, os seguintes elementos formadores: conduta, 

ocorrência efetiva do dano e nexo de causalidade. Dito de outro modo, para que 

se reconheça a responsabilidade civil aquiliana e subjetiva, necessário que se 

estabeleça conduta antijurídica, culpa lato sensu, dano e nexo causal. 

18. Contudo, há que se destacar que inserida a hipótese no 

campo das relações consumeristas (caso dos autos), a questão fica ainda mais 

simples, prescindindo da comprovação do elemento 'culpa', para que haja a 

responsabilização do prestador de serviços. Nesse sentido, reproduzo o que dita 

o art. 14 e seu §3º, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores 

por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

 19. Assim, à luz da legislação consumerista, o prestador de 

serviços deve responder pela reparação dos danos causados aos consumidores 

por defeitos na execução do serviço ofertado, independentemente da 

comprovação de culpa, excepcionando-se apenas os casos detalhados no §3º e 

incisos do dispositivo, e no art. 188, do CC, que tratam de inexistência do defeito 

e culpa exclusiva do consumidor ou terceiro. Trata-se da chamada culpa in re 

ipsa (ou culpa presumida).

20. Em resumo: in casu, a imputação de ilícito indenizável à 

Apelada somente é possível caso haja a demonstração de falha na prestação do 

serviço e ausência de culpa exclusiva do consumidor. Digo que a conclusão não 

favorece o Apelante. Vejamos:

21.  Conforme já dito, todo imbróglio envolve a negativa de 

embarque do Apelante (menor, então com 4 anos de idade), em voo de Rio 

Branco-AC para Manaus-AM, em 20 de julho de 2013, por não apresentar a 

documentação necessária para viagem desacompanhado dos responsáveis 
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legais.

22. Quanto à contratação do serviço de 'assistência de viagem 

para menores desacompanhados', junto ao sítio eletrônico da Apelada, sob a 

única exigência de pagamento da taxa de R$100,00, digo não ser bem assim.

23. Veja-se, por primeiro, que o serviço mencionado, nos exatos 

termos dispostos ao consumidor, na página principal do site da GOL (Informações 

 menor desacompanhado2), somente é disponibilizado para crianças maiores de 

5 anos, que precisem viajar sem os pais ou responsáveis. A ser assim, lembrando-

se que o Apelante tinha 4 anos de idade, à época dos fatos, seus genitores não 

poderiam nem mesmo pretender esse meio de viagem.

24. E mais. Ainda que o Apelante preenchesse o quesito 'idade', 

a norma da companhia aerea precisa ser interpretada conjuntamente com as 

exigências dispostas pela Agência Nacional de Avião Civil (órgão regulador do 

setor), que para a hipótese de menores de 12 anos viajando desacompanhados, 

exige autorização do Juizado da Vara da Infância e Juventude e, ao assim agir, 

segue regramento do ECA, art. 83, caput3. Reproduz-se o extraído do site 

http://www2.anac.gov.br/imprensa/idPassageiro.Asp:

"Para menores de idade, há várias exigências, dependendo da situação:

I - Menores de 12 anos viajando com parentes (pai, mãe, irmãos maiores de 

18 anos, tios ou avós) Documento formal comprovando parentesco.

II - Menores de 12 anos viajando com adultos sem laço de parentesco -  

Documento pessoal de identificação, mais documento da viagem, firmado em

cartório por pai, mãe ou responsável legal.

III - Menores de 12 anos desacompanhados - Autorização do Juizado da 

Vara da Infância e da Juventude, observando as regras específicas de 

cada companhia aérea.

IV - Menores com mais de 12 anos - Carteira de identidade ou certidão de 

nascimento."  (g.n.)

25. Em segundo plano, ainda que consideremos que o menor 
2 https://www.voegol.com.br/pt/informacoes/viaje-sem-duvidas/viagem-menor-desacompanhado. Acesso em 
22/02/2017.
3 Art. 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou 
responsável, sem expressa autorização judicial. 

http://www2.anac.gov.br/imprensa/idPassageiro.Asp
https://www.voegol.com.br/pt/informacoes/viaje-sem-duvidas/viagem-menor-desacompanhado
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Apelante viajaria na companhia de sua tia-avó, pertine a exigência da 

apresentação de autorização de viagem emitida pelos responsáveis legais, com 

reconhecimento da firma do subscritor, não se consubstanciando tal ato em 

exacerbo da Apelada.

26. Diz-se isto a uma, porque o parentesco da criança com a tia-

avó supera o 'terceiro grau' mencionado no item 1, letra b, §1º, do art. 83 do ECA, 

que prevê exceção à regra geral do ECA, dispensando a autorização de viagem 

quando o menor estiver acompanhado “de ascendente ou colateral maior, até o 

terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco”; no caso, a relação 

com a tia-avó é de 4º grau, segundo o regramento civil; a duas porque o 

Provimento n. 22, de 10 de junho de 2015, da COGER (disponível no site do 

TJAC) prevê expressamente que a autorização do responsável legal bastará para 

a viagem desacompanhada do menor de 12 anos, desde que haja o 

reconhecimento de firma do subscritor, conforme já adiantado. Transcrevo:

Art. 2º, Provimento 22, de 10/06/2015. A autorização judicial de viagens 

interestaduais ou intermunicipais é dispensável no caso de viagem de 

criança, assim considerada a pessoa com idade até 12 (doze) anos 

incompletos, desde que:

V - acompanhada por terceiro maior de idade, devidamente autorizado 

pelo pai, mãe ou outro responsável legal, por escrito, conforme modelo 

constante do Anexo I, com firma reconhecida;[...]" (g.n.)

27. Soma-se ao entendimento acima o fato de que a observância 

de todo esse regramento se faz necessária como meio de segurança para o 

trânsito de crianças desacompanhadas, dentro e fora do território nacional, pelo 

que se revela mesmo uma medida protetiva  conforme bem acentuado pelo 

julgador, na sentença.

28. A ser assim, em análise dos documentos de pp. 16/22, à luz 

do que fora mencionado, observo não ter o Apelante se desincumbido das 

exigências impostas ao tipo de embarque pretendido, eis porque a negativa da 

Apelada resta justificada  atuação no exercício regular de direito. Toda a 

situação constrangedora decorreu por culpa única e exclusiva da vítima 
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(rompimento do nexo de causalidade), que não se atentou adequadamente para 

as normas aplicadas ao embarque em voga. Não havendo, portanto, 

reconhecimento do ilícito, não há que se falar em condenação em indenização 

monetária.

29.  Corroborando o posicionamento supra, colaciono os julgados, 

que abstraídas as particularidades, amoldam-se ao caso em espeque:

DIREITO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA  ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO  DA REPÚBLICA - 

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO DESPROVIDO.

- De acordo com a teoria da responsabilidade objetiva, para que haja o 

dever de indenizar, três elementos devem estar presentes: a conduta ilícita 

do agente, o dano e o nexo de causalidade. Ausente algum destes 

elementos há exclusão de responsabilidade.

- Havendo culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, não há falar-se 

em dever de indenizar. (TJMG, AC 10529130000787001 MG, Câmaras 

Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, 18/09/2015, Relator Edison Feital Leite) 

(g.n.);

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ATROPELAMENTO DE CICLISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA 

COMPROVADA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO 

PROVADOS PELO AUTOR. ART. 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL.  

A prova oral produzida dá amparo à tese defensiva, de que o réu não agiu 

com culpa no acidente, ao contrário, a vítima agiu com imprudência ao 

tentar atravessar a pista, entrando repentinamente na frente do veículo do 

réu, tornando o choque inevitável. Sentença de improcedência mantida. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70061960522, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari 

Sudbrack, Julgado em 12/11/2015). (TJRS, AC 70061960522 RS, Décima 
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Segunda Câmara Cível, 16/11/2015, Relator Umberto Guaspari Sudbrack) 

(g.n.);

Responsabilidade civil Contrato de transporte Não caracterizado o nexo 

causal entre os serviços de transporte prestados pela ré e o evento danoso 

noticiado na inicial - Narrativa exposta na exordial que não apresentou 

similitude ou paridade com o conjunto probatório produzido nos autos, 

tendo revelado, de modo suficiente, a ocorrência de culpa exclusiva da 

vítima pelo evento danoso, o que rompeu o nexo causal 

Responsabilidade da ré não configurada Improcedência da ação 

mantida Apelo da autora desprovido. (TJSP, APL 

05000797320108260000 SP 0500079-73.2010.8.26.0000, 23ª Câmara de 

Direito Privado, 13/06/2014, Relator José Marcos Marrone) (g.n.)

30. Dito isso, lanço VOTO pelo DESPROVIMENTO do Apelo, 

para manter irretocada a sentença de 1º Grau.

31. Custas e honorários advocatícios recursais pelo Apelante, que 

ora fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ex vi do comando do art. 85, 

§§ 1º e 2º, CPC/2015, os quais têm a exigibilidade suspensa em razão da 'JG' ora 

concedida.

32. É como voto.

DECISÃO

Conforme consta da Certidão de Julgamento, a decisão foi a 

seguinte:

"Decide a Câmara, negar provimento ao Apelo, nos termos 
do voto da Relatora. Unânime".

Julgamento presidido pelo Desembargador Júnior Alberto. Da 
votação participaram, também, a Desembargadora Waldirene Cordeiro (Relatora) 
e o Desembargador Roberto Barros (Membro).
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Sara Cordeiro de  Vasconcelos Silva
Secretária
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