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ACÓRDÃO 

INDENIZATÓRIA - Transporte aéreo - Acidente - Morte de marido e pai dos 
autores - Celebração de acordo - Homologação - Recurso de apelação 
interposto pelo Ministério Público - Valor Irrisório - Inocorrència -
Conveniência da celebração ante a possibilidade da demanda se prolongar no 
tempo - Recurso improvido, com recomendação para desentranhamento de 
peças. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO 
N° 1.167.530-2, da Comarca de SÃO PAULO, sendo apelante MINISTÉRIO 
PÚBLICO e apelados TAM LINHAS AÉREAS S/A (SUCESSORA DA TAM 
TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS) E OUTROS e CLEUSA RANGEL (P/S/ 
FILHO) E OUTRO. 

ACORDAM, em Sexta Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada 
Civil, por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

Em ação indenizatória por danos morais e os decorrentes da 
morte de marido e pai em acidente de aviação, feito acordo com a mãe-viúva e o 
menor, foi ele homologado, interpõe recurso de apelação contra esta r. decisão a 
Dra. 5o Promotora de Justiça, baseando-se no disposto no artigo 82, inciso I, do 
Código de Processo Civil, alegando, em síntese, a inconveniência do acordo 
porque irrisória a importância de US$ 150,000.00 - cento e cinqüenta mil dólares 
americanos cabentes ao menor, pois ao longo dos 17 (dezessete) anos a 
indenização corresponde ao equivalente a 6.247,67 salários mínimos, além de vir a 
sofrer descontos e verba honorária. 

Recurso processado e respondido, tendo a douta Procuradoria 
Geral de Justiça se manifestado pelo seu improvimento. 

E o relatório, no necessário. 

Não ocorre a preclusão como bem observado às fls. 1.103. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais e morte de 
marido e pai ocorrida em acidente da TAM - Linhas Aéreas S/A, movida pela viúva 
e filho menor. 

Após longa tramitação do feito, a mãe fez acordo por ela e filho 
menor. Insurgiu-se a Dra. Promotora de Justiça contra a homologação a que vinha 
se opondo e daí o recurso de apelação. 

Como anota o culto e eminente Procurador de Justiça, Dr. 
Thiers Fernandes Lobo, "Ainda que estejam corretos os cálculos ofertados pela 
douta Promotora de Justiça, não se pode ignorar que a demanda já corre há quatro 
anos e ainda não está em condições de receber sentença, como ponderado pelos 
autores em suas contra-razões. Esse valor deverá ser diluído no período de 17 
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(dezessete) anos e que o valor do acordo, intuito familiae, da ordem de US$ 
300,000.00 (trezentos mil dólares), metade para cada um dos autores, 
representam a quantia aproximada de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), 
importância não desprezível nos dias atuais, não devendo a parte do incapaz 
sofrer qualquer abatimento (fls. 1.092). Ademais, é certo que a demanda poderá se 
arrastar por longos anos e que não somos os senhores do futuro, não se podendo 
atribuir incúria da mãe do incapaz, uma advogada, na defesa dos interesses 
imediatos de seu filho. Finalmente, as cláusulas impugnadas pela zelosa 
representante do Ministério Público poderão, em sede própria, ser impugnadas 
pelos interessados" (fls. 1.104). 

Ante isso e considerando não ser desprezível o valor ofertado, 
e na conveniência para a boa edução do menor, de negar-se provimento ao 
inconformismo manifestado. 

Porque já determinado o desentranhamento (fls. 963 a 977) de 
manifestação impertinente de terceiro que não é parte no feito (fls. 928, 941) e ante 
a indevida intromissão que só pode vir a causar indesejável tumulto, mesmo 
porque confessa aqui não advogar, não ter procuração dos autores e nem o direito 
de por eles decidir, fica determinado o desentranhamento daquelas e 
manifestações de fls. 1.001, 1.060, 1.076 e 1.095), renumerando-se e de tudo 
certificando. 

Nega-se, assim, provimento ao recurso, com recomendação. 

Presidiu o julgamento o Juiz WINDOR SANTOS e dele 
participaram os Juizes COUTINHO DE ARRUDA (revisor) e JOVINO DE SYLOS. 

São Paulo, 13 de abril de 2004. 
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