
PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ACÓRDÃO 

Acidente aéreo - Cerceamento de defesa inexistente - Interesse de agir 
reconhecido - Arbitramento de pensão mensal em 2/3 dos vencimentos líquidos 
da vítima - Inaplicabilidade da Lei 7.565/86 para a indenização - Apelo dos 
autores provido em parte, negado provimento ao apelo da ré. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO 
N° 993.967-7, da Comarca de SÃO PAULO, sendo apelantes FEDERICO 
MARINA E OUTROS e TAM LINHAS AÉREAS S/A e apelados OS MESMOS. 

ACORDAM, em Sétima Câmara do Primeiro Tribunal de 
Alçada Civil, por maioria de votos, dar provimento ao recurso dos autores, em 
parte, vencido o Relator, que provia em maior extensão; e por votação unânime, 
negar provimento ao recurso da ré. Acórdão com o Revisor. Fará declaração de 
voto o Relator sorteado. 

Ação de reparação de danos patrimonial e moral, decorrente 
da queda de um avião que veio a vitimar o marido e pai dos autores, julgada 
procedente em parte pela r. sentença de fls. 1.094/1.105, condenando a ré { 
também apelante) ao pagamento de uma pensão mensal à viúva e indenização 
por danos morais no valor correspondente a 1.000 (um mil) salários mínimos para 
cada um. 

Os embargos de declaração oferecidos foram rejeitados à fl. 
1.126. 

Apelam as partes, cominando pela reforma do julgado na 
parte do interesse de cada uma. 

Os autores, vencedores em parte, em suas razões de fls. 
1.132/1.145, querem a condenação da ré ao pagamento da indenização a título 
de alimentos aos filhos do falecido, como também a majoração dos alimentos em 
2/3 da remuneração da vítima nos três últimos anos de trabalho e a elevação a 
título de danos morais. 

Por fim, insurgem-se contra a compensação da verba 
honorária. 

A ré vencida, em suas razões de fls. 1.165/1.213, sustenta 
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, carência da ação por 
ilegitimidade passiva da TAM e por faltar interesse de agir. 

Na questão de fundo, entende que se deve aplicar ao caso o 
Código Brasileiro de Aeronáutica quanto às indenizações. 

Entende também ter ocorrido culpa exclusiva de terceiro. 
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Insurge-se, ao final, contra os valores concedidos a título de 
dano moral, contra a constituição de capital e o termo inicial da pensão 
concedida. 

Entende excessiva a verba arbitrada a título de dano moral. 

Preparos anotados. 

É o relatório. 

Dá-se provimento, em parte, ao apelo dos autores para; 

a) estender aos filhos da vítima, estudantes universitários, o 
dever da ré ao pagamento de alimentos desde a data do fato até a data em que 
os mesmos completaram seus cursos, desde que tenham adquirido a capacidade 
pela idade. 

b) majorar a pensão alimentícia arbitrada para dois terços 
(2/3) dos vencimentos líquidos do falecido, metade para a viúva e a outra metade 
para os filhos, revertidos em favor da mãe à medida em que se forem extinguindo, 
fixadas com base nos vencimentos médios adotados pela r. sentença. 

c) arbitrar os honorários de advogado dos autores em 15% 
sobre o valor da condenação exclusiva aplicada aos danos morais, excluindo-se 
aquela arbitrada sobre a pensão mensal de 10%, porque a incidência sobre o 
valor dos danos morais supera em muito o arbitrado pela r. sentença, excluindo-
se a compensação contida na r. sentença. 

Nega-se provimento ao pedido de aumento da indenização 
arbitrada a título de dano moral. 

Quanto ao apelo da ré, nega-se provimento. 

Com efeito, a indenização a título de alimentos deve ser 
fixada em 2/3 dos vencimentos líquidos recebidos pela vítima na forma antes 
preconizada e conforme adotada pela r. sentença. 

Embora respeitando os fundamentos lançados, entendeu o 
Magistrado em arbitrar apenas 1/3 dos vencimentos e em favor exclusivo da 
viúva. 

A vítima, executivo de alto nível, exercia o cargo de Diretor 
Vice-Presidente de importante e conhecida Companhia Seguradora, cuja função 
lhe outorgava excelente renda para o sustento de sua família. 

Assim, a morte inesperada do marido e pai dos autores, 
decorrente de trágico acidente aéreo, não é causa e muito menos motivo para 
baixar o nível de vida outorgado à família pela vitima. 

Irrelevante, por outro lado, a pensão oficial (INSS) recebida 
pela viúva. 

Assim, o valor da pensão mensal arbitrada em 1/3 dos 
vencimentos fica alterada para dois terços (2/3) no valor adotado pela r. sentença. 
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Destes, metade (1/3) será exclusivo da viúva, com posterior 
reversão da outra metade (1/3), a qual será dividida entre os três filhos da vítima, 
desde a data do acidente até a data em que cada um dos filhos terminar o curso 
universitário, excluído, entretanto, cursos posteriores como os de pós-graduação, 
especialização e outros, tanto no Brasil como no exterior. 

A medida em cada um dos filhos terminar o curso 
universitário, sua parte reverterá em favor da mãe. 

Dá-se, ainda, provimento ao apelo dos autores na parte em 
que se insurgem contra a verba honorária arbitrada que determinou 
compensação. 

Data venia, todos os pedidos foram acolhidos, não se 
vislumbrando perda de nenhum. 

O primeiro dos pedidos foi o arbitramento de uma pensão 
mensal a título de dano patrimonial. 

Quem dispensou a liquidação requerida foi a própria r. 
sentença. 

Logo, os autores em nada decaíram desse pedido. 

O segundo dos pedidos feitos foi o de arbitramento de uma 
indenização a títuío de dano moral, e esta foi arbitrada. 

A correção monetária e juros, último dos pedidos feito, é 
inerente à própria sentença condenatória (art. 293 do CP.Civil). 

Assim, data venia, não se justifica o não arbitramento dos 
honorários de advogado em favor dos autores vencedores. 

Dá-se, pois, provimento também a esta parte do apelo para 
arbitrar os honorários de advogado em 15%, especificamente e apenas incidente, 
sobre o valor da condenação arbitrada pelo Magistrado a título de danos morais, 
não incidindo a verba honorária sobre o valor arbitrado para as pensões mensais. 

A vigente redação do § 5o, art. 20, do Código de Processo 
Civil, se examinada à luz do comando do § 3o do mesmo diploma legal, aparenta, 
data venia, alguma contradição. 

Os dois parágrafos regulam situações de sentença 
condenatória. 

Assim, vem entendendo a jurisprudência que, existindo 
condenação sobre soma de pensões, como no caso, as vencidas deverão ser 
somadas ao capital necessário à produção de renda das vincendas. 

O percentual a ser arbitrado continua sendo o de 10 a 20%. 

No caso em exame, já houve alguma antecipação de valores, 
tanto que deve ser abatido, consoante a r. sentença. 

Assim, uma solução que auxilia e evita questionamentos 
quanto a liquidação é dar provimento à parte do apelo que pede majoração da 
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verba honorária, arbitrando-a em 15%, porém especificamente somente sobre a 
condenação a título de danos morais, posto ser a forma que melhor remunera o 
profissional. 

Quanto ao apelo da ré, nega-se provimento. 

Não ocorreu, data venia, o alegado cerceamento de defesa. 

Cerceamento de defesa corresponde a impossibilidade de se 
produzir uma prova, da qual houve regular requerimento. Insere-se na esfera mais 
ampla atinente à violação do princípio do contraditório, hoje expressamente 
ressalvado como garantia constitucional. 

Todavia, essa participação, como anotou o Desembargador 
Donaldo Armelin, quando Juiz deste Tribunal (Apelação n° 424.712-5), há de se 
fazer segundo a lei processual, tendo em vista a própria estrutura e teleologia do 
processo. Assim é que se, de um lado, a supressão da possibilidade de produzir 
prova pode ensejar a nulidade do processo, por violação do princípio do 
contraditório, de outro, incumbe ao Juiz indeferir diligências probatórias inúteis ou 
protelatórías, consoante art. 130 do CP.Civil. Por isso que a prova a se produzir 
cinge-se a seu objeto normal que, comumente, diz respeito a fatos e, 
excepcionalmente, ao direito. 

Fatos probandos, consoante ensinamentos de Moacyr Amaral 
Santos, são controvertidos, determinados e relevantes (Prova Judiciária no Civil e 
no Comercial- S.P. Ed. Max Limonad, 1970, Vol. I, págs. 219 e segs.). 

Por sua vez, os fatos determinados, passíveis de prova, são 
aqueles cujas características os habilitem a serem distinguidos de outros que se 
assemelhem. Os indeterminados, sem tais características, não permitem se 
produzam provas a seu respeito, inserindo-se no rol daqueles fatos em relação 
aos quais a prova é impossível (autor e obra citada - pág. 233). 

Assim, a prova relativa aos fatos insusceptíveis de se 
tornarem seu objeto, seja pela impossibilidade acima apontada, seja pela sua 
impertinêncía ao "thema decidendum" ou, ainda, a prova vedada por lei, como 
sucede com a testemunhai, nas hipóteses do art. 401 e 403 do C.P.C, não podem 
ensejar com sua postergação a ocorrência do cerceamento de defesa. 

Nenhuma necessidade existia e nem mesmo existe para a 
produção de prova pericial técnica indireta, no sentido de comprovar inexistência 
de responsabilidade subjetiva. 

O transporte aéreo implica em responsabilidade objetiva. 

Desnecessária, portanto, essa prova. 

É também irrelevante que outras vítimas do mesmo acidente 
tenham ajuizado ações de indenização contra os fabricantes de peças defeituosas 
da aeronave. 

Não existia nenhuma questão fática a exigir prova pericial. 

APELN* 993.967-7 - SÃO PAULO - VOTO 7358 - Valéria/Hélio 



PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

A matéria era exclusivamente de direito e o fato, por notório, 
não dependia de nenhuma prova. 

Nem se sustente, por outro lado, cerceamento de defesa por 
não ter a apelante tomado conhecimento das declarações de renda juntadas aos 
autos. 

Em suas razões de recurso não apontou a apelante nenhum 
prejuízo por ter o Magistrado acolhido os vencimentos mensais da vítima com 
apoio nas declarações de renda que prestou. 

Essas declarações foram acompanhadas de informações da 
própria empresa dirigida pela vítima. 

Assim, inadmissível a pretendida nulidade da sentença por 
cerceamento de defesa. 

A apelante é parte passiva legítima para os termos da ação 
proposta. 

Foi ela quem contratou o transporte aéreo do marido e pai 
dos autores. 

É irrelevante o erro material contido na r. sentença, ao 
mencionar que os autores são partes legítimas quando o questionado foi a 
ilegitimidade passiva da apelante. 

Sua legitimidade, no caso, não tem nenhuma relação com 
ação movida nos Estados Unidos da América por outras vítimas e contra terceiros, 
nem mesmo as ações de outras vítimas, em curso na Cidade de São Paulo, contra 
empresas americanas. 

Se a responsabilidade não for da apelante, seu direito de 
regresso fica assegurado. 

Esses os fundamentos pelos quais se afasta a alegada 
ilegitimidade passiva da apelante. 

O interesse de agir, com a vênia devida, nem mesmo justifica 
sua alegação. 

Com efeito, os autores são, respectivamente, a mulher e os 
filhos da vítima. 

Pretendem indenização a título de pensão alimentícia e dano 
moral. 

É irrecusável o interesse de agir. 

Esses os fundamentos pelos quais, nega-se provimento ao 
inconformismo da ré quanto ao não acolhimento da preliminar de interesse de 
agir. 

Por fim, estudo mais complexo incide na verificação da 
incidência do Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao caso em exame. 
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É verdade que o tema pode ser objeto de algumas 
divergências de ordem doutrinária. 

Entretanto, é irrecusável a aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor ao transporte aéreo. 

Este nada mais é do que uma prestação de serviço, 
sujeitando o transportador. 

O inconformismo assentado nas razões de recurso diz 
respeito ao comando dos arts. 256 e 257 da Lei 7.565/86 (Código Brasileiro de 
Aeronáutica). 

O artigo 256, inciso I, atribui a responsabilidade da ré, nos 
casos de morte de passageiro. 

Assim, essa responsabilidade mostra o dever objetivo na 
indenização. 

Resta, assim, o exame do comando do art. 257 do referido 
Diploma. 

Ao limitar mencionado dispositivo, para caso de morte de 
passageiro, o valor da indenização, permitindo em seu parágrafo primeiro a 
possibilidade de fixação em limite maior mediante pacto acessório, mostra que 
aquele limite é flexível pela própria lei. 

Em nenhum passo de todo o longo processado existe 
qualquer referência de que a ré mostrou ou propôs à vítima o aumento de 
responsabilidade do transportador em caso de morte. 

Competia-lhe, assim, fazer essa prova e a recusa da vítima. 

Por outro lado, o art. 257 limita-se exclusivamente a danos de 
ordem material. 

Não se pode, de outra forma, entender-se a limitação. 

Injustificável seria limitar o valor de uma pensão à família da 
vítima a uma soma certa. 

Ficaria sem nenhuma resposta se a família da vítima fosse de 
pessoas absolutamente doentes e sem nenhuma possibilidade de nenhum 
rendimento. 

A limitação estabeleceria um prazo determinado de vida e o 
conseqüente fim. 

Outro ponto a ser enfrentado é que o comando do art. 257 
antecede a vigente Constituição Federal. 

Portanto, não alcança a indenização a titulo de danos morais. 

Estes os fundamentos pelos quais afasta-se a pretensão da 
ré em limitar a indenização aos termos da Lei 7.565/86. 
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Pelo exposto, e para os fins mencionados, dá-se provimento, 
em parte, ao apelo dos autores, negando-se provimento ao apelo da ré. 

Presidiu o julgamento o Juiz ARIOVALDO SANTINI 
TEODORO e dele participaram os Juizes VICENTE MIRANDA (Relator sorteado) 
WALDIR DE SOUZA JOSÉ (com vistas). 

Sâo Paulo, 05 de junho de 2001. 

NELSON FERREIRA 

Relator designado 

VICENTE MIRANDA ~~ 

(vencido, com declaração de voto) 
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DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO 

APELAÇÃO N° 993.967-7 

COMARCA DE SÃO PAULO 

Não ocorreu cerceamento de defesa, sendo desnecessária a 

dilação probatória. 

A farta documentação juntada se mostra suficiente para 

plena elucidação dos fatos. 

Manifesta a legitimidade passiva da apelante TAM. 

O contrato de transporte foi com ela celebrado e responde 

ela pela segurança e exclusividade de seus passageiros. 

Presente o interesse de agir. 

O seguro obrigatório, previsto no Código de Aeronáutica, 

concerne somente a uma indenização lega! e obrigatória, fixada em limites 

rígidos. 

Tal não impede a exigência de indenização real e efetiva, 

que corresponda à realidade dos prejuízos sofridos. 

Incide o Código do Consumidor e não o Código da 

Aeronáutica, porque se cuida de relação de consumo. A empresa aérea, no caso, 

atua como prestadora de serviços e o passageiro se qualifica como consumidor. 

Eventual fato de terceiro não desonera a companhia aérea. 

O art. 12 § 3°, do C.D.C. afasta a alegação da apelante, / 
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E a súmula n° 187 do Supremo Tribunal Federal reforça essa 

tese. 

Razão assiste aos apelantes no tocante à pensão mensal dos 

filhos. 

A pensão é devida a partir da data do falecimento, data na 

qual cessou o sustento financeiro por parte do pai falecido e vai até o momento 

da conclusão dos cursos universitários. 

O valor de 17 salários mínimos por mês se mostra razoável 

para cada filho pois corresponde a 1/5 da média aritmética (fls. 1.101). 

Correto o previsionamento da viúva. 

A r. sentença levou em conta as últimas declarações de 

renda juntadas aos autos e se baseou na média aritmética. 

O percentual de 1/3 se fundou em eventual pensão 

alimentícia, quantificação comum e normal para o sustento da esposa, 

independentemente de eventual outra remuneração sua. 

E a dependência econômica desta se encontra 

documentalmente comprovada às fls. 624. 

O turno "ad quem" se mostra razoável, porque comum e 

usual nesses casos e porque se atem à realidade da vida. 

A constituição do capital se faz necessária, na espécie, 

diante do número de vítimas no acidente em questão. 

Existente o dano moral, consistente na tristeza e na dor 

provocado pelo falecimento abrupto do pai e marido. A tragédia do acidente, por 

si só, causa aquela dor na alma que nenhuma reparação econômica consegue 

arrancar. 

Razoável o "quantum" fixado, que visa a reparar o mal 

sofrido e a prevenir outros acidentes sem comprometer a vida econômica da 

empresa aérea. 
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Cabíveis os honorários advocatícios dos apelantes. 

Houve sucumbência da empresa ré, pois esta foi condenada 

ao pagamento das verbas pedidas. A alteração da quantificação, em se tratando 

de verbas indenizatórias a serem definidas ao longo da instrução, não significa 

sucumbência do autor que pede. 

A empresa aérea pagará, em relação à lide principal, as 

custas e os honorários advocatícios dos autores fixados em dez por cento sobre o 

valor da condenação. 

Finalmente, não se mostra, nessa fase processual, cabível a 

antecipação da tutela. 

O processo já se encontra em fase de julgamento neste 

Tribunal e eventuais recursos contra o acórdão a se proferido não terão, por 

óbvio, efeito suspensivo. 

Daí o improvimento do recurso da empresa aérea e daí o 

provimento parcial do recurso dos autores em relação à pensão dos filhos e os 

honorários advocatícios nos termos deste acórdão. 

a tutela antecipada. 

Juiz VICENTE MIRANDA 

b nca mde 
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