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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0002180-21.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SANTIAGO 
RIBEIRO DO NASCIMENTO, são apelados DECOLAR. COM LTDA e AZUL LINHAS 
AÉREAS BRASILEIRAS.

ACORDAM, em 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MATHEUS 
FONTES (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E CAMPOS MELLO.

São Paulo, 23 de novembro de 2017

ALBERTO GOSSON

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Comarca: Foro de Campinas – 9ª. Vara Cível
Processo n°: 0002180-21.2012.8.26.0114
Origem nº: 0002180-21.2012.8.26.0114
Apelante: SANTIAGO RIBEIRO DO NASCIMENTO 
Apelado: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS E OUTRO
Juiz Prolator: Guilherme Fernandes Cruz Humberto

VOTO N.º 10.631

TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO  CAMPINAS  RIO DE 
JANEIRO E RETORNO. 

APELANTE AUTOR QUE PEDE A DEVOLUÇÃO EM DOBRO 
DA TAXA DE REMARCAÇÃO QUE PAGOU PARA 
EMBARCAR NO AEROPORTO SANTOS DUMONT, 
ALEGANDO QUE A COMPANHIA AÉREA E A AGÊNCIA 
EM CUJO SITE COMPRARA AS PASSAGENS AÉREAS 
FALHARAM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POIS NÃO 
SERIA LÓGICO QUE NO RETORNO NÃO EMBARCASSE NO 
MESMO AEROPORTO EM QUE HAVIA DESEMBARCADO 
NA VINDA. 

DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS ATESTAM QUE O 
APELANTE PODERIA TER FEITO A OPÇÃO PELOS 
AEROPORTOS DE EMBARQUE E DE DESEMBARQUE 
QUANDO PREENCHEU OS DADOS NO SITE DE RESERVA. 
FALHA DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO NÃO 
CONFIGURADA. 

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos,

SANTIAGO RIBEIRO DO NASCIMENTO apela (fls. 

213/235) da respeitável sentença de fls. 193/194 e da decisão sobre os 

embargos de declaração (fls. 210), que nos autos da ação de indenização por 

danos materiais e morais que move a AZUL LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRAS S.A. e a DECOLAR. COM LTDA. julgou a demanda 
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improcedente e condenou-o no pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, devidos aos 

patronos de cada um dos apelados.

O apelante inicia retificando informação constante de sua 

inicial afirmando que “Na exordial apresentada à folha 03, este apelante informa ter 

embarcado no Aeroporto “Viracopos” na cidade de Campinas e desembarcou no Aeroporto 

do “Galeão” na cidade do Rio de Janeiro. “Já no momento de seu regresso para Campinas, 

se dirigiu ao aeroporto do “Galeão” e teve que arcar com uma taxa de remarcação, já que o 

voo partiria do Aeroporto “Santos Dumont”. Com a devida vênia, Excelências, por um 

lapso na elaboração da exordial trocou-se os nomes dos Aeroportos da capital carioca. No 

entanto, não interferindo em nada na realidade fática. Conforme farta documentação 

acostadas pelo Apelante no processo de origem, na verdade o Autor/Apelante embarcou no 

Aeroporto de “Viracopos”, cidade de Campinas vindo a desembarcar no Aeroporto “Santos 

Dumont” na chegada ao rio de Janeiro e, no seu retorno para Campinas, se dirigiu para o 

mesmo Aeroporto do desembarque “Santos Dumont”, mas teve que arcar com uma taxa de 

remarcação, já que seu voo partiria de Aeroporto diverso “Galeão” (fls. 216/217).

Alega que houve falha na prestação dos serviços porque 

os apelados teriam disponibilizado embarque em aeroporto diverso do 

pactuado anteriormente, gerando transtornos de ordem material e moral.

Relata mais à frente, que em dezembro de 2011 contratou 

com a apelada Decolar.com, passagens aéreas com destino à cidade do Rio de 

Janeiro pelo preço de R$ 330,00. Que desembarcou no Aeroporto Santos 

Dumont, porém, no embarque de volta para Campinas não tinha 

conhecimento de que o mesmo se daria no Aeroporto do Galeão e para 

embarcar no Santos Dumont viu-se compelido a pagar uma diferença de R$ 

284,82, cujo montante em dobro pede a devolução em sede de dano 
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patrimonial fora, os danos morais cujo montante em pecúnia deixou a critério 

do juízo fixar. 

Argumenta ainda que “Diante da ausência de menção 

específica ao aeroporto de embarque e desembarque, a lógica é que o voo de retorno 

partiria do mesmo local em que o apelante haveria desembarcado” (grifei - fls. 230).

Tanto a empresa aérea Azul como a Decolar.com alegam 

que a responsabilidade é do autor-apelante, que não atentou para o fato de 

que ao inserir o nome da cidade de origem e de destino aparecem os 

aeroportos disponíveis, deixando claro que a escolha é do consumidor (fls. 

248/249 e 258/260).

Recurso tempestivo, preparado (fls. 236/240) e 

respondido pelas rés.

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Depreende-se que o apelante não atentou para o campo 

da reserva no site da opção oferecida para escolha dos aeroportos de 

embarque e de destino, confessando mesmo sua surpresa quando, por ocasião 

do retorno, dirigindo-se ao Aeroporto Santos Dumont foi informado que o 

embarque ocorreria no Aeroporto do Galeão e para não perder a oportunidade 

de embarcar ali mesmo optou por pagar a taxa de remarcação, cujo montante 

em dobro pede a título de danos materiais.
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Não há, portanto, de se falar em falha na prestação de 

serviços, uma vez que nada foi ofertado ao apelante em contrário ao que 

havia sido prévia e expressamente contratado.

Ante o exposto, meu voto é pelo improvimento do 

recurso.

Alberto Gosson
Relator
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