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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 9154334-
92.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELIAS 
FELISMINO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA) e TAM LINHAS 
AÉREAS S/A sendo apelados OS MESMOS, UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 
((SOMENTE APELADO)) e IRB BRASIL RESSEGUROS S/A ((SOMENTE 
APELADO)).

ACORDAM, em 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ 
SABBATO (Presidente sem voto), ERSON T. OLIVEIRA E BARRETO 
FONSECA.

São Paulo, 5 de outubro de 2011. 

Paulo Pastore Filho
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 9301
APEL.Nº: 9154334-92.2007.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.  : ELIAS FELISMINO DO NASCIMENTO (JUST GRAT) e TAM 

LINHAS AÉREAS S.A.
APDO.  : OS MESMOS, UNIBANCO SEGUROS S.A. e IRB BRASIL 

RESSEGUROS S.A.

PROVA PERICIAL  Indeferimento de quesitos 
suplementares  Cerceamento de defesa  Inocorrência, 
ante a ausência de interposição de recurso específico na 
ocasião  Preclusão temporal  Recurso de apelação não 
provido.

INDENIZAÇÃO  Dano moral e material  Inexistência 
de nexo de causalidade entre o fato e os danos alegados 
na inicial  Sentença de improcedência mantida  
Recurso de apelação não provido.

INDENIZAÇÃO  Dano moral e material  Petição 
inicial que aponta de forma clara o pedido e os motivos 
apresentados pelo autor  Inexistência de inépcia  
Legitimidade da corré Tam Linhas Aéreas S/A para 
figurar no polo passivo da demanda  Prejudiciais 
rechaçadas  Decisão saneadora mantida  Agravo 
retido não provido.

PRESCRIÇÃO  Inocorrência  Ação de natureza 
pessoal  Inaplicabilidade dos dispositivos legais 
invocados pela corré  Recurso adesivo não provido.

Acresça-se ao relatório da r. sentença 

proferida a fls. 1.159/1.166 que foi julgado 

improcedente o pedido de indenização por dano moral e 

material formulado pelo autor em face da corré Tam 

Linhas Aéreas S/A.

O pedido está fundado no acidente aéreo 

ocorrido próximo ao Aeroporto de Congonhas, 

consubstanciado na queda da aeronave Fokker-100 nas 

proximidades da residência do autor, fato que o teria 

abalado sobremaneira, de modo a não conseguir mais 

trabalhar, acarretando-lhe prejuízo de ordem financeira 
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e motivando-o, ainda, à pretensão de receber tratamento 

psicológico às expensas da corré Tam.

A r. sentença, analisando a prova produzida, 

concluiu pela improcedência, ante a inexistência de nexo 

de causalidade entre o fato e o dano alegado.

O autor afirma (fls. 1191/1202) que a r. 

decisão não pode prevalecer, porque, em primeiro lugar, 

desconsiderou ser ele vítima terrestre, porquanto se viu 

obrigado a presenciar cenas terríveis, como a morte de 

mais de 100 pessoas, o que consubstancia dano moral; 

depois, porque sua defesa foi cerceada quando houve o 

indeferimento dos quesitos suplementares, de sorte que a 

prova pericial não abordou todos os ângulos da questão, 

em seu prejuízo, além de haver sido permitida a juntada, 

pela ré, de documentos estrangeiros, sem a respectiva 

tradução juramentada.

Aduz que a ré está obrigada, por lei, a prestar 

indenização pelos danos que a ele causou, 

prequestionando os dispositivos relacionados a fls. 

1.201.

Por sua vez, a corré Tam recorre adesivamente 

(fls. 1.238/1.249), pedindo, em preliminar, o 

conhecimento e provimento ao agravo retido manifestado a 

fls. 948/958, contra a r. decisão saneadora que rejeitou 

as prejudiciais de ilegitimidade passiva de parte e 

inépcia da inicial.

Quanto ao mérito, sustenta que a questão 

deveria ter sido decidida com a aplicação do Código 

Brasileiro de Aeronáutica, cujo art. 317, inciso II, 

determina o prazo prescricional de dois anos para a ação 

de terceiros por danos causados à superfície, ou, quando 

não, pede a aplicação dos dispositivos do Código de 
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Defesa do Consumidor, especialmente o art. 27, que 

estabelece o prazo prescricional de cinco anos, 

asseverando que o acidente ocorreu em 31 de outubro de 

1996 e a ação foi promovida em 05 de dezembro de 2002.

Os recursos foram recebidos no duplo efeito.

Os apelados (fls.1.210/1.236) ofereceram 

contrarrazões, sustentando o acerto da r. decisão e 

pedindo o desentranhamento dos documentos de fls. 

1.183/1.189; o autor, por sua vez (fls. 1267/1269), 

pugna pelo desprovimento do recurso adesivo.

É o relatório.

DO RECURSO DO AUTOR

Em primeiro lugar, a questão relativa ao 

indeferimento de quesitos suplementares, ante a ausência 

de interposição de recurso específico na ocasião, está 

coberta pela preclusão, não podendo o autor pretender 

reavivá-la.

Assim é porque o decisum que indeferiu os 

quesitos chamados suplementares desafiava o recurso de 

agravo de instrumento, o qual não foi interposto.

Decorre do disposto no art. 473 do Código de 

Processo Civil que a preclusão é a perda de uma 

faculdade ou direito de natureza processual, que, na 

hipótese, se constitui na impossibilidade de ser 

rediscutida a possibilidade, ou não, de formulação de 

quesitos suplementares.

Ensina Frederico Marques (cf. Manual de Direito 

Processual Civil, Saraiva, 1976, v. II, 170, nº 446) 

que: “... em relação à preclusão pro iudicato das decisões 

interlocutórias, o agravo de instrumento evitará que ela se 

consume em primeira instancia; mas não interposto esse 

recurso, a preclusão pro iudicato torna inadmissível o 

reexame da questão ou incidente decidido...”.
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O mesmo autor, na mesma obra (cf. p. 365), 

conceitua o instituto da preclusão sob dois aspectos: 

objetivo e subjetivo. Pelo primeiro, a preclusão é fato 

impeditivo, destinado a garantir o avanço progressivo da 

relação processual e a obstar o seu recuo para fases 

anteriores do procedimento; pelo segundo, a preclusão é 

a perda de uma faculdade ou direito processual que, por 

se haver esgotado ou por não ter sido exercido em tempo 

e momento oportunos, fica praticamente extinto, podendo 

ser temporal, lógica e consumativa.

É por essa razão que Wellington Moreira 

Pimentel, com a costumeira proficiência, ensina: “... 

Isso significa que, à medida que o processo avança para o seu 

sentido final, pela prática dos atos que guardam entre si o 

nexo que lhes dá sempre um sentido finalístico, vão se 

tornando preclusas as fases vencidas, durante as quais terão 

surgido questões que, uma vez decididas, são atingidas pela 

preclusão, desde que estejam exauridos os recursos ou haja 

transcorrido o respectivo prazo sem que tenha sido 

interposto” (Cf. Comentários ao Código de Processo Civil. 

v. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais).

Na ocasião, o autor se manteve inerte. 

Quer agora que a questão seja apreciada em sede 

de apelação, o que não pode ser admitido, porque, ante a 

inexistência de interposição do recurso pertinente, a 

matéria guerreada está coberta pelo manto da preclusão 

temporal.

De seu turno, os documentos juntados pela ré em 

língua estrangeira não guardam relação alguma com o 

resultado da demanda, porquanto reconheceu a r. sentença 

a ausência de nexo de causalidade entre o acidente e os 

danos afirmados pelo autor.

Diante destas considerações, nada justifica a 
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anulação da r. sentença, muito menos da prova pericial 

que, em grande parte, respondeu as indagações.

Por sua vez, a prova produzida foi bem 

analisada, concluindo que o autor jamais padeceu de 

alterações do quadro psíquico que possam guardar nexo 

causal com os danos alegados na petição inicial e que os 

sintomas por ele referidos não são aqueles que compõem o 

elenco do estado de “stress” pós-traumático (fls. 

1.052).

Ademais, resulta da prova que o autor nem mesmo 

se achavae no local quando do acidente (fls. 1047). 

Portanto, a prova é firme em indicar inexistir 

nexo de causa e efeito entre o acidente e os males 

descritos na petição inicial.

DO RECURSO DA CORRÉ TAM LINHAS AÉREAS S/A

DO AGRAVO RETIDO

A decisão que afastou as prejudiciais (fls. 

934/935) merece ser mantida, seja porque se compreende 

perfeitamente o pedido e os motivos apresentados pelo 

autor, tanto que a corré pôde oferecer alentada 

contestação, não importando a ausência de quantificação, 

porque esta fica ao prudente arbítrio do juízo, seja 

porque as partes são marcadamente legítimas, isto é, o 

autor porque, em tese, pode pretender obter indenização 

pelos danos reflexos ou por danos em superfície, e a 

corré porque era a proprietária do bem e empregadora dos 

tripulantes que estavam na aeronave acidentada.

DO RECURSO ADESIVO

Quanto à prescrição, esta não ocorreu, uma vez 

que o pedido, em tese, está dentro do previsto no 

direito comum, tratando-se de direito de natureza 

pessoal, que exclui os dispositivos invocados pela 
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corré, seja porque não há relação de consumo entre as 

partes, seja porque, como empregadora e proprietária do 

bem, responde pelos atos de seus prepostos e pelo 

vínculo com a coisa.

Por último, não há motivo para o 

desentranhamento pretendido, porquanto aqueles 

documentos não têm influência alguma na questão.

Diante destas considerações, a r. sentença 

merece ser integralmente mantida.

Ante o exposto, nega-se provimento aos 

recursos.

PAULO PASTORE FILHO

Relator
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