
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2016.0000506796

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 
1002085-45.2014.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante TAM 
LINHAS AÉREAS S/A, é embargado ALLIANZ SEGUROS S/A.

ACORDAM, em 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U. ", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO 
NEGRÃO (Presidente), JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA E RICARDO 
PESSOA DE MELLO BELLI.

São Paulo, 4 de julho de 2016

RICARDO NEGRÃO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº : 32.526
EDEC. Nº : 1002085-45.2014.8.26.0003/50000
COMARCA  : SÃO PAULO
EBTE.      : TAM LINHAS AÉREAS S/A
EBDO.      : ALLIANZ SEGUROS S.A.

RECURSO  Embargos de declaração  Pretensão de 
atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado  
Inaplicabilidade  Inexistente qualquer vício - Embargos 
rejeitados.

RECURSO  Embargos de declaração  
Prequestionamento  Menção expressa a dispositivos 
legais  Desnecessidade  Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos.

Embargos de declaração opostos por TAM Linhas Aéreas 
S/A ao v. aresto de fl. 177-181 que, por votação unânime, negou provimento ao 
recurso de apelação da companhia aérea ré.

Inconformada, a empresa embargante alega ausência de 
comprovação dos danos materiais sofridos, visto que os documentos juntados 
pela parte contrária não comprova o pagamento, não observado, portanto, art. 
333, inc. I do CPC/73 e art. 373, inc. I do CPC/2015, de forma que o feito deve 
ser extinto sem julgamento de mérito na forma do art. 267, inc. IV do CPC/73 e 
do art. 485, inc. IV do CPC/2015.

Sustenta que a decisão colegiada é omissa quanto ao teor 
da Súmula 151 do STF, e com base no art. 206, § 1º, inc. II do CPC, de forma 
que ocorre sim a prescrição, havendo ofensa aos artigos 332, inc. I e II, 489, 
inc. VI, 927, inc. IV, e 932, inc. IV, alínea “a”, todos do novo Código de Processo 
Civil, bem como contraditória quanto ao disposto nos artigos. 732 e 750 do 
Código Civil, artigos 5º, inc. LIV, LV, 93, inc. IX e 178, todos da CF, e artigos 
3º, item 5, 9, 22, item 3, e 29, todos do Decreto nº 5.910/2006, prequestionando 
a matéria (fl. 1-13b).

É o relatório.

Os embargos de declaração opostos não devem ser 
acolhidos, pois, em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto 
embargado.

Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que 
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e 
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao 
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conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver 
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão, 
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que 
deveria fazê-lo.

No caso concreto, a Turma Julgadora foi clara e pontual, 
tendo se pronunciado na medida em que lhe competia e fornecendo os 
elementos necessários à compreensão do resultado dado ao julgamento.

Quanto a ausência de prova de dano material, a premissa 
de qual partiu a embargante, de que os documentos juntados não comprovam o 
pagamento, não pode ser considerada, pois não suscitada pela recorrente em 
suas razões de apelação que deram origem ao julgamento embargado, devendo 
ser considerada inovação recursal.

Ademais, ao contrário do que quer fazer crer, a decisão 
colegiada não deixa margem de dúvidas de que entendeu que está comprovado 
tanto o extravio, quanto o pagamento de indenização ao segurado, conforme 
trecho a seguir (fl. 181):

Não há que se falar em inexistência de danos a serem 
indenizados, visto que os documentos de fl. 37-47 comprovam o 
extravio das mercadorias transportadas pela apelante, e os 
documentos de fl. 50-51 fazem prova do pagamento da 
indenização ao segurado, direitos sub-rogados.

Esses documentos são suficientes para demonstrar não só o 
interesse de agir como também os danos suportados pela 
seguradora.

A ré celebrou contrato de transporte com seu cliente, de forma 
que se tornou responsável por entregar as mercadorias 
transportadas incólumes no lugar de destino.

A ré, na qualidade de prestadora de serviço de transporte aéreo, 
está sujeita aos preceitos do Código Civil e, nos contratos 
envolvendo destinatários finais, os do  Código de Defesa do 
Consumidor, os quais preveem a responsabilidade objetiva do 
transportador.

Ela só não seria responsabilizada se demonstrasse a ocorrência 
das hipóteses excludentes de sua responsabilidade, que é 
objetiva, como consequência do risco da atividade desenvolvida, 
que no caso não ocorreu.

Deste modo, ocorrendo o extravio das mercadorias 
transportadas, presume-se a culpa da transportadora aérea.

Também não há nenhuma dúvida em relação ao 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
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entendimento desta Turma julgadora de que o prazo prescricional para ação 
regressiva em casos como o presente é de dez anos, in verbis (fl. 179-180):

A pretensão da autora, em ação regressiva, é a condenação da ré 
aos danos materiais que suportou em razão do pagamento de 
indenização securitária a consumidor que utilizou os serviços de 
transporte aéreo.

Consta dos autos que o sinistro ocorreu aos 16 de fevereiro de 
2012 e o pagamento ocorreu em 10 de julho de 2012 (fl. 51), data 
a partir da qual passa a fluir o prazo prescricional para 
reparação dos danos. O pedido de ressarcimento foi ajuizada em 
19 de maio de 2014 (fl. 1).

Por se tratar de ação regressiva da seguradora, em razão de 
pagamento por sub-rogação, o prazo prescricional é de dez anos, 
nos termos do art. 205 do Código Civil.

Verifica-se que entre a data do pagamento (10/07/2012) e da 
distribuição da ação (19/05/2014), não decorreu o prazo 
prescricional.

Neste sentido, este 19ª Câmara já se posicionou com voto do 
Relator Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli:

“Apelação. Ação regressiva. Transporte aéreo. Seguradora sub-
rogada nos direitos da segurada, a quem se pagou indenização 
securitária por extravio de bagagem. Prescrição pronunciada 
pela sentença, com fundamento no art. 206, § 3º, V, do CC. 
Irresignação procedente. Hipótese dos autos versando sobre 
responsabilidade civil contratual. Aplicável o prazo 
prescricional geral das ações pessoais, de dez anos, nos termos 
do art. 205 do CC. Prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do CC 
reservado às ações de reparação de dano fundadas em 
responsabilidade extracontratual. Jurisprudência do STJ firme 
nesse sentido. Quando assim não fosse, teria incidência o prazo 
quinquenal do art. 27 do CDC, porquanto, com o pagamento, a 
seguradora demandante se sub-rogou em todos os direitos e 
garantias de que dispunha a consumidora segurada, nos 
expressos termos do art. 349 do CC. Prazos não transcorridos. 
Sentença que se afasta, para que se verifique o exame do tema 
de fundo propriamente dito. Apelação a que se dá provimento. 
(TJ-SP - APL: 10004352620158260100 SP 
1000435-26.2015.8.26.0100, Relator: Ricardo Pessoa de Mello 
Belli, Julgado em 28/09/2015, 19ª Câmara de Direito Privado; 
Publicação: 14/10/2015)”

No mesmo sentido:

“Apelação. Ação regressiva de ressarcimento. Subrogação. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10717116/artigo-205-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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Contrato de transporte aéreo de coisas. Prescrição. Não 
ocorrência. Prazo prescricional de dez anos. Aplicação do Código 
Civil. Avaria de mercadoria. Prova da 
indenização. Responsabilidade objetiva do transportador pela 
entrega em perfeito estado. Ação também ajuizada contra a 
agenciadora da carga. Inadmissibilidade. Hipótese em que a 
agenciadora da carga, por ser mera intermediária e pelo fato 
de desempenhar mero serviço auxiliar, não exercendo 
efetivamente o transporte da carga, não pode 
ser responsabilizada pelo extravio ocorrido. Processo, em 
relação à agenciadora, extinto sem resolução do mérito. 
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido” (Apelação 
nº 1004978-09.2014.8.26.0003, Rel. Des. Pedro Kodama, j. em 
25/11/2014).

“Agravo de instrumento Ação regressiva de ressarcimento de 
danos Transporte aéreo de mercadorias Extravio Pagamento 
seguro Prescrição Não caracterização - Em caso de ação de 
regresso por transporte de mercadorias avariadas ou 
extraviadas, o prazo prescricional é decenal, nos termos do art. 
205 do Código Civil - Decisão mantida - Recurso 
desprovido” (Apelação nº 2110629-85.2015.8.26.0000, Rel. Des. 
Sergio Gomes, j. em 04/08/2015).

Ademais, a contradição que autoriza o manejo dos 
embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo. Diferentemente do vício 
aqui sustentado, em que se tem a chamada “contradição externa” em relação a 
entendimento contrário da parte, e de outros julgados, e que não dá ensejo à 
oposição dos embargos.

Contradição externa. Não enseja embargos de declaração a 
existência eventual de contradição externa, senão a que se acha 
no próprio acórdão embargado. (STJ, 4ª T., EDclAgRgAg 
27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 
21.2.1994, p. 2171).

Assim, “a contradição que autoriza os embargos de 
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com 
o entendimento da parte” (STJ- 4ª T., REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 
7.2.02, DJU 22.4.02). 

Ainda nesse sentido.

[...] não são admissíveis os embargos de declaração por alegação 
de contradição da decisão embargada com: 

- Outra decisão proferida no mesmo processo (STJ-Eª T., REsp 
36.405-1-EDcl, Min. Dias Trindade, j. 29.3.94, DJU 23.5.94; 

- Outra decisão do mesmo juízo ou tribunal, proferida em outro 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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processo ou mesmo objeto de súmula de jurisprudência (RSTJ 
182/79) (Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e 
Legislação Processual em Vigor, 43ª ed., ed. Saraiva, pág. 698).

Anote-se, ainda, que, conforme pacífico entendimento, não 
há omissão quando a fundamentação da conclusão independe da análise da 
tese alegada pela parte. 

Nesse sentido:

A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a 
necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a 
fundamentação da conclusão a que chegou independe do 
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, 
inexiste omissão sanável através de embargos de declaração 
(STJ  4ª T., REsp 88.365, Min. Ruy Rosado j. 14.5.96, DJU 
17.6.96) (Código de Processo Civil e Legislação Processual em 
Vigor, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 44ª edição, p. 
707, nota art. 535: 16c).

Por oportuno, destaca-se que não é exigível dos Julgadores 
que se reportem expressamente em relação a cada um dos questionamentos 
formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção 
de tese contrária ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o 
alcance da decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca dos 
parâmetros utilizados e ordens concedidas.

Neste sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de 
Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 
CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. 

1. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil-CPC, os 
embargos de declaração são cabíveis tão somente para sanar 
obscuridade ou contradição, ou ainda para suprir omissão verificada no 
julgamento, acerca de tema sobre o qual o tribunal deveria ter-se 
manifestado, o que não se verifica na espécie. 

2. Nítido o intento infringente e modificativo dos embargos de 
declaração opostos perante o juízo a quo, já que os aclaratórios não 
servem para a reapreciação do mérito da demanda. 

3. O ordenamento pátrio destina fim específico para tal recurso, qual 
seja, a integração de decisão judicial, em que tenha ocorrido eventual 
negativa de prestação jurisdicional. Para tanto, é desnecessário que o 
magistrado se oponha a cada um dos argumentos expendidos pelo 
recorrente, bastando que tenha solucionado de forma integral a 
querela, rejeitando logicamente as teses contrárias. 

4. Agravo regimental não provido.
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(STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.198.660 - MG, 2ª Turma, 
Rel. Ministro Castro Meira, j. 16/2/2012).

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC 
INEXISTENTE. TESE CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE. 
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Entendimento contrário à tese 
albergada pela parte não configura omissão, pois "é pacífica a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não 
viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o 
acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos 
argumentos trazidos pelo vencido, adota, entretanto, fundamentação 
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, (...) não se 
podendo confundir omissão com decisão contrária aos interesses da 
parte" (REsp 1.061.770/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira 
Turma, julgado em 15.12.2009, DJe 2.2.2010.) [..]

(STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.253.350 - MG, 2ª Turma, 
Rel. Ministro Humberto Martins, j. 20/9/2011).

Destarte, bem fundamentados os argumentos no v. aresto 
embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância, 
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual 
lançada.

Por fim, convém consignar que “não há violação ao artigo 
535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem resolve a 
controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese 
do recorrente” (REsp 716865 / RS, Ministro CASTRO MEIRA, Segunda 
Turma, j. 19.05.05, DJ 01.08.2005, p. 420).

Observa-se oportunamente a desnecessidade de menção 
expressa a dispositivos de lei para prequestionamento da matéria, conforme 
assente orientação do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAGISTRADO EM 
FACE DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO 
ESTADO FEDERADO. ENTREVISTA. INVESTIGAÇÃO POR 
SUPOSTA VENDA DE SENTENÇAS. JOGOS DO BICHO E 
CAÇA-NÍQUEIS. VIOLAÇÃO DO ART. 535. ALEGAÇÃO 
GENÉRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 
MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO-
INCIDÊNCIA. ILICITUDE DA CONDUTA. AUSÊNCIA. 
DIREITO À INFORMAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO 
PRESENTE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. DANO MORAL 
DESCARACTERIZADO. 

[..] 3. Admite-se, no âmbito do recurso especial, o 
prequestionamento implícito da matéria, não sendo necessário 
que o Tribunal a quo faça menção expressa aos dispositivos de 
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lei indicados pelo recorrente, bastando que realize juízo de valor 
sobre o conteúdo normativo dos preceitos legais suscitados no 
apelo, como ocorreu in casu. [..]

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.314.163 - GO, 2ª Turma, Rel. 
Ministro Castro Meira, j. 11/12/2012).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO 
INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. 
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ANO-BASE 1989. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. OTN/BTNF. ÍNDICE OFICIAL.

1. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para 
modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou 
obscuro, bem como para sanar possível erro material existente 
na decisão, o que não ocorreu no presente caso. 

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o prequestionamento 
não exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta que 
a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de 
origem.

 3. Não se aplica no presente caso a Súmula 126 do STJ, 
porquanto o acórdão regional fundamentou-se somente em 
matéria infraconstitucional, baseando sua decisão em diversos 
precedentes do STJ. 

4. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do AgRg nos EREsp 
962670/SP, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 6.9.2011, pacificou 
o entendimento no sentido de que as demonstrações financeiras 
ano-base de 1989 devem ser corrigidas pelos critérios das Leis n. 
7.730/89 e 7.799/89, ou seja, pelo BTNF, para fins de definição 
da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. 
Embargos de declaração rejeitados. 

(STJ, EDcl no REsp 1131762/DF, Rel. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. 4/9/2012).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. 
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. I - Os embargos 
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo 
inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios 
que autorizariam a sua interposição (obscuridade, contradição e 
omissão). II - In casu, não há omissão a justificar os embargos, 
porquanto a questão foi plenamente decidida no v. acórdão 
embargado, ao concluir, com base em precedentes deste e. STJ, 
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que a Lei n.º 8.186/91 assegura aos ex-ferroviários aposentados e 
aos seus pensionistas o direito à complementação de seu 
benefício de maneira a equipará-lo com os valores percebidos 
pelos ferroviários da ativa, devendo a União complementar o 
valor pago pelo INSS, este fixado de acordo com a legislação 
previdenciária vigente à época da instituição do benefício. III - 
Não configura omissão do julgado a falta de menção expressa a 
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados 
pela parte, se a decisão restou suficientemente fundamentada. 
Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg Nº 1.108.360 - RS, 5ª Turma, Rel. Min. Felix 
Fischer, j. 6/10/2009).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE 
PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA. 
ANÁLISE DO RECURSO PELO DISSÍDIO. 
PREJUDICIALIDADE. 1.- O prequestionamento, entendido 
como a necessidade de o tema veiculado no recurso haver sido 
enfrentado no Acórdão recorrido, constitui exigência inafastável 
da própria previsão constitucional do recurso especial (art. 105, 
III, CF/88), impondo-se como um dos principais requisitos ao seu 
conhecimento. 2.- Embora seja desnecessário que o Aresto 
hostilizado mencione expressamente os preceitos legais tidos 
como contrariados nas razões do apelo excepcional, sendo 
suficiente que a questão federal tenha sido apreciada pelo 
Tribunal local, no presente caso, não restou configurado nem 
mesmo o prequestionamento implícito da matéria. 3.- A falta de 
prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela 
alínea "c" do permissivo constitucional, diante da 
impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por 
não haver como ser feita a demonstração da similitude das 
circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado. 4.- Agravo 
Regimental improvido.

(STJ, AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 
Nº 174.853 - RJ, 3ª Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 
28/5/2013).

Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de 
declaração opostos.

                              RICARDO NEGRÃO

                                         RELATOR
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