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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração 
nº 1010308-50.2015.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é 
embargante/embargada CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, é 
embargada/embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A.

ACORDAM, em 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos da ré e 
acolheram os embargos da autora, com efeito modificativo. V.U.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E 
EDUARDO SIQUEIRA.

São Paulo, 17 de maio de 2017.

ACHILE ALESINA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Embargos de Declaração nº 1010308-50.2015.8.26.0003/50000

Embargante/Embargado: Chubb do Brasil Companhia de Seguros 
Embargado/Embargante: TAM - Linhas Aéreas S/A
Comarca: São Paulo
Voto nº 9019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO   TAM Linhas 
Aéreas - ação de ressarcimento  alegação de omissão  
inocorrência   alegação de que a sub-rogação não dá à 
embargada a condição de consumidora e que não pode 
utilizar as regras do CDC  de fato, não há atribuição da 
qualidade de consumidora  contudo, a sub-rogação 
transfere ao novo credor todos os direitos, ações e garantias 
que tinha o antigo credor em face do devedor -  aplicação 
do CDC  precedentes do STJ e da Câmara  prazo 
prescricional de cinco anos, conforme o CDC que se aplica 
 alegação de que não havia declaração de bagagem  

impossibilidade de rediscutir o mérito, mormente porque a 
embargante ficou revel e não apresentou qualquer 
impugnação quantos aos fatos ou quanto ao direito da 
embargada  alegação de que o termo inicial da correção 
monetária é o ajuizamento da ação  inocorrência  termo 
inicial é a data do efetivo pagamento da indenização  
precedente do STJ  embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  Chubb do Brasil  
ação de ressarcimento  contradição   juros de mora 
fixados desde a citação  inaplicabilidade da Súmula 54 do 
STJ, pois esta se refere a responsabilidade civil 
extracontratual  alegação de que os juros de mora devem 
incidir desde o desembolso  pertinência dos argumentos  
precedente do STJ  modificação do termo inicial dos juros 
de mora, para que conste que são devidos desde o 
desembolso pela seguradora - embargos acolhidos, com 
efeito modificativo.

Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão, que por 

votação unânime, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos réus 

para reformar a r. sentença que, nos autos da ação indenizatória, julgou parcialmente 

procedente o pedido.
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Com alegação de vícios na r. decisão embargada, busca a 

embargante sua declaração.

Recurso processado e respondido.

É o relatório.

De plano, necessário esclarecer que são dois recursos de 

embargos de declaração, interpostos por ambas as partes.

Assim, passa-se à análise em separado, primeiro ao recurso 

da embargante TAM Linhas Aéreas (fls. 294/300). 

A omissão que autoriza a interposição dos embargos de 

declaração é aquela interna à própria decisão recorrida, que prejudica o 

entendimento daquilo que se quis expressar ao decidir.

O fundamento recursal utilizado pela embargante não guarda 

relação com essa característica específica.

Com efeito, a embargante afirma haver sido prejudicada pela 

decisão, que considerou válida a sub-rogação da embargada na condição de 

consumidora e, por consequência, não considerou o prazo prescricional de um ano.

Reitera que há normas administrativas a serem cumpridas, 

especialmente quanto à declaração de bagagem, que deve ser preenchida antes do 

desembarque e que o documento apresentado é posterior.

Aduz que o termo inicial da correção monetária deve incidir 

a partir do ajuizamento da ação.

Afirma que não houve atenção quanto à aplicação do Código 

Brasileiro de Aeronáutica, que limita a indenização em caso de extravio de carga.

Requer a declaração, para suprir omissão e contradição.

Entretanto, o acórdão recorrido tratou de modo expresso das 

questões levantadas.

A fls. 286 vê-se que há expressa referência à condição de sub-

rogada da apelante, que adquiriu tal qualidade por ter pago a indenização ao seu 

segurado em razão de contrato de seguro.

Ora, nos exatos termos do art. 349 do Código Civil, a sub-

rogação transfere ao novo credor tudo o que tinha o antigo credor, em relação à 

dívida, contra o devedor e fiadores.
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É evidente que não se está afirmando que a seguradora, ora 

embargada, tornou-se consumidora.

Contudo, a seguradora adquiriu, com a sub-rogação, todos os 

direitos, ações, privilégios e garantias que tinha o seu segurado, que é um 

consumidor, em face da embargante.

Não há dúvida quanto a isso.

A relação jurídica não muda, pois entre a seguradora e seu 

segurado existe um contrato, que foi devidamente cumprido.

Entre o segurado e a embargante também há um contrato, 

que foi descumprido.

Assim, suprindo essa falha no lugar da embargante, tem a 

embargada o direito de cobrar o crédito diretamente.

Essa Câmara assim já decidiu, aliás, em ação em que é parte 

a mesma embargante:

“AÇÃO DE REGRESSO Reparação de danos Seguro 

Transporte Aéreo de cargas - Sub rogação da seguradora 

apelada nos direitos da segurada, por força dos arts. 346, 

349 e 786 do Código Civil, caso em que aplica-se o CDC e 

não a Convenção de Montreal Responsabilidade objetiva da 

transportadora Apresentação de documento em que a 

transportadora confessa o extravio das mercadorias, bem 

como de comprovante de pagamento de indenização à 

segurada Sentença Mantida RECURSO NÃO PROVIDO.” 

(Apelação nº 0020846-78.2013.8.26.0003, Relator Des. 

Spencer Almeida Ferreira, julgado em 16/09/2015).

Como consequência da assunção dessa qualidade, é evidente 

incide o prazo de prescrição quinquenal, como ficou expresso a fls. 287/288, por 

aplicação do CDC.

Afinal, faz parte do pacote de direitos que a sub-rogação 

outorga à embargada.

Evidentemente não se aplica a mencionada Súmula 151 do 

STF, por absoluta incompatibilidade e pelos motivos já expostos.

 Acerca dos fatos, especialmente quanto à existência ou não 

de declaração de bens, importa notar que tal matéria se refere ao mérito.
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Como constou no acórdão recorrido, a embargante ficou 

revel, apesar de regularmente citada (fls. 290). 

Ora, não apresentou qualquer defesa e, assim, assentiu aos 

fatos apresentados pela embargada, já que não impugnou qualquer matéria.

O que deseja, em verdade, é verdadeiro reexame da questão, 

o que não se mostra possível nestes embargos.

Por fim, a questão do termo inicial da correção monetária, 

fixado desde a data do pagamento.

A correção monetária não é sanção pelo inadimplemento, 

mas apenas restabelece o valor monetário do capital até os dias atuais.

Por tal motivo, deve incidir desde que se tornou devido o 

pagamento da quantia pela embargante.

Tem sido reconhecido reiteradamente pela jurisprudência 

que o termo inicial da correção monetária, em caso de ação regressiva ajuizada pela 

seguradora contra a causadora dos danos, é a data do desembolso.

Assim o C. STJ:

“Em caso de ação regressiva, ajuizada pela seguradora 

contra o causador dos danos, o termo inicial da correção 

monetária é a data do desembolso da quantia, já que se 

opera a sub-rogação daquela nos direitos do segurado.” 

(AgRg no Ag1344297/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 

28/05/2012).

Pelo exposto, não há como amparar os argumentos da 

embargante TAM Linhas Aéreas.

Não houve resposta ao recurso desta embargante (fls. 11).

Na sequência, o recurso da embargante Chubb do Brasil (fls. 

01/05).

Aduz a embargante que a foi prejudicada pela decisão, que 

considerou devidos os juros de mora desde a citação.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Embargos de Declaração nº 1010308-50.2015.8.26.0003/50000 -Voto nº 9019 – S/A/AB/E/S/S 6

Afirma que juros moratórios são obrigações pecuniárias para 

ressarcir o credor em razão do evento danoso, compensando a mora do devedor.

Afirma que, não havendo convenção das partes, devem 

incidir na forma do art. 398 do Código Civil, que indica a incidência a partir do ato 

ilícito.

Indica a aplicação da Súmula 54 do STJ.

Requer a declaração.

Em resposta (fls. 08/10), a embargada afirma que não há 

qualquer vício a ser sanado, pois que o acórdão é claro ao determinar o termo inicial 

da atualização da indenização.

Por primeiro, destaque-se que a Súmula 54 do STJ tem 

aplicação para os casos de indenização por responsabilidade civil extracontratual, o 

que não é o caso em exame.

Ora, em que pese a sub-rogação da embargante nos direitos 

de seu segurado, com todas as características desta relação com referência ao efetivo 

causador do dano, que é a embargada,  evidente que as consequências desta relação 

se mantém. 

No caso, trata-se de uma relação contratual e de consumo, 

como já longamente explicado.

Contudo, assiste razão à embargante no que tange ao termo 

inicial dos juros de mora.

Muito embora a relação original seja contratual e, nesse 

caso, incidam os juros a partir da citação, a ação de regresso assume conotações 

especiais, que não passaram em branco aos atentos Ministros do C. STJ. 

Nesse sentido, a mora do devedor, que é a embargada, se 

consolida a partir do efetivo pagamento da indenização ao segurado. Ou seja, do 

desembolso pela seguradora do valor do seguro contratado.

A jurisprudência do STJ é nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA 

CONTRA CAUSADOR DO SINISTRO. JUROS DE 
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MORA. TERMO INICIAL.  AGRAVO CONHECIDO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO. (...) Do termo 

inicial dos juros de mora. Em caso de ação regressiva da 

seguradora contra o causador do sinistro, a jurisprudência 

desta Corte é no sentido de que os juros de mora incidem a 

partir do desembolso, o que, no caso da seguradora, ocorre 

na da data em que foi realizado o pagamento do valor da 

indenização ao segurado. (...) Nessas condições, com 

fundamento no art. 1.042, § 5º do NCPC c/c art. 253 do 

RISTJ (com a nova redação que lhe foi dada pela emenda nº 

22 de 16/03/2016, DJe 18/03/2016), CONHEÇO do agravo 

para DAR PROVIMENTO ao recurso especial, para fixar o 

termo inicial dos juros de mora a partir da data do efetivo 

desembolso da indenização securitária. Advirta-se que 

eventual recurso interposto contra esta decisão estará 

sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao 

cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º) e 

honorários recursais (art. 85, § 11). Publique-se. Intimem-

se.” (AREsp 1.059.652, Relator Ministro Moura Ribeiro, 

julgado em 06/03/2017).

Caracterizada, pois, a contradição, a ser sanada, por meio de 

efeito modificativo destes embargos.

Portanto, os argumentos da embargante Chubb do Brasil 

devem ser acolhidos.

Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos da ré e 

ACOLHEM-SE os embargos da autora, com efeito modificativo.

ACHILE ALESINA

Relator
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