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EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL 4ª VARA DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DE SANTOS/SÃO PAULO

 

 

PROCESSO  N° 5001663-02.2017.4.03.6104

JUNTADA ACÓRDÃO TRF3, DESSE CASO.

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015438-29.2018.4.03.0000

E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ACIDENTE AÉREO.

ADMISSÃO.

A produção antecipada de provas será admitida, dentre outras hipóteses, quando haja fundado

receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na

pendência da ação, conforme dispõe o artigo 381, inciso I, do CPC.

No caso concreto resta evidente o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que

a demora na realização da prova técnica requerida pode comprometer o resultado da mesma,

impossibilitando a identificação de suposta falha mecânica ou eventual erro de projeto da

aeronave e, ainda, eventual autorização indevida para aproximação e pouso da aeronave dada

pelo controlador/operador de rádio de Santos/SP.

O pedido de perícia também se justifica ante as alegações dos requerentes de que o laudo do

CENIPA apresenta inúmeras inconsistências, sobretudo ao atribuir como causa do acidente

aéreo, falha humana.

O intuito da medida de produção antecipada de prova é somente a segurança da prova, sem

qualquer intenção de antecipar o julgamento da pretensão de direito substancial.

A produção de provas que demonstrem a realidade dos fatos, serve mais ao processo do que

ao interesse ou direito subjetivo de qualquer das partes.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

 

 

 

 ANTÔNIO RICARDO ACCIOLY CAMPOS e outros, 
devidamente qualificados,  nos autos da AÇÃO DE PRODUÇÃO

  em epígrafe que é movida emANTECIPADA DE PROVAS
face    da    E UNIÃO FEDERAL CESSNA AIRCRAFT
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CORPORATION, vêm respeitosamente, à presença de Vossa

Excelência, expor e requerer o seguinte:

1.                      Faz juntar acórdão, no agravo sob o nº

5015438-29.2018.4.03.0000, que demonstra a viabilidade
da produção de prova e a necessidade de perícia técnica.

2.                     Assim sendo, trazendo o reforço da decisão do Tribunal

no agravo nesses autos, reitera o regular andamento e
processamento da produção de provas.

 

Nestes termos,

Pede deferimento.

 

De Recife para Santos, 05 de abril de 2021

 

Robson dos Santos Amador

OAB/SP 181.118

 

João dos Santos Lima

OAB/PE 46.620
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