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ACÓRDÃO 

RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
DESCARACTERIZADA - REJEIÇÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO N° 1.191.246-0/01, da Comarca de SÃO PAULO, sendo embargante 

RENATO GUIMARÃES JÚNIOR, embargada TAM LINHAS AÉREAS S/A. (SUC 

DE TAM TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S/A.) e interessados UNIBANCO 

SEGUROS S/A., IRB BRASIL RESSEGUROS S/A. e LÍDIA ANGELINI 

MORISH1TO E OUTRO. 

ACORDAM, em Décima Segunda Câmara do Primeiro Tribunal de 

Alçada Civil, por votação unânime, em rejeitar os embargos. 

São embargos declaratórios, opostos ao v. acórdão de fls. 217/218, 
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cujo relatório é adotado, que negou provimento a agravo de instrumento tirado de decisão 

que indeferira o pagamento de 6,25% do total da indenização, a título de honorários 

advocatícios, em ação ordinária de reparação de danos fundada em contrato de transporte 

aéreo. 

Aponta o embargante omissão, pedindo seja suprida. 

É o relatório. 

A questão controvertida foi expressamente decidida, com 

fundamentação adequada e suficiente, não se verificando a indigitada omissão. 

E entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judiciai, 

para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos 

levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do 

motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio Negrão, 

Código de Processo Civil, 33a ed., nota 17aaoart. 535). 

O que busca o embargante é a reforma do julgado, para obter outra 

decisão, que lhe seja favorável. 

Tal propósito empresta aos embargos nítido caráter infringente, ao 

que não constituem via adequada. 

Posto isso, rejeitam-nos. 

Presidiu o julgamento o Juiz ANDRADE MARQUES e dele 

participaram os Juizes MATHEUS FONTES e CAMPOS MELLO. 

São Paulo, 02 de setembro de 2003. 

PAULO EDUARDO RAZUK ) 
Relator 
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