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PROJETO DE LEI Nº        , DE 2019 

(Do Sr. Juninho do Pneu) 

 

Torna obrigatório o serviço gratuito de 

“web check in” para todos os passageiros. 

   

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º. Esta Lei obriga o serviço de antecipação de horário nos voos em que 

tenha disponibilidade  de “web check in” em plataforma online para todos os 

passageiros com período de 72 horas de antecedência do voo.  

 

Art. 2º.  As empresas de companhia aérea atuantes em território nacional 

ficam obrigadas a manter sistema de check in em plataforma online para todos os 

passageiros a partir do período de 72 horas de antecedência do voo.  

Parágrafo Único. Realizado o check in as companhias aéreas deverão 

disponibilizar o cartão de embarque eletrônico, imediatamente.   

 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JUSTIFICATIVA 

Trata-se de Projeto de Lei que visa obrigar as companhias aéreas atuantes 

em território nacional, a manter sistema de check in em plataforma online para todos os 

passageiros a partir do período de 72 horas de antecedência do voo e disponibilizando 

imediatamente o cartão de embarque eletrônico.  

Sabemos que a tecnologia hoje se encontra em todos os locais e momentos, 

e dessa forma, a venda de passagens aéreas pela internet é uma pratica comum.  

As empresas aéreas afirmam oferecer este serviço como cortesia a todos os 

passageiros, inclusive os serviços de tarifas promocionais, porém não tem 

regulamentação para essa demanda.  
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É comum haver a pratica de “overbooking” pelas companhias aéreas quando 

utilizam de bloqueios no sistema para os consumidores que compram tarifas 

econômicas, gerando assim constrangimentos e danos.  

Dessa forma, sem nenhuma regulação as companhias aéreas podem adotar 

medidas que prejudiquem os consumidores, e com esse projeto de lei tentaremos evitar 

mais danos ao povo brasileiro. 

Face à enorme relevância do tema, conto com o apoio dos nobres pares para 

analisar, aperfeiçoar e aprovar este projeto de lei com a maior brevidade. 

 

Sala das Comissões,     de                           de                      .  

 

Deputado JUNINHO DO PNEU  

DEM/RJ 


