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ACÓRDÃO 

'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissões no acórdão - Vício inexistente -
Expressa alusão aos pontos rotulados como omissos - Referência a todos 
artigos de lei mencionados pela parte - Desnecessidade - Embargos 
rejeitados.' 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO N° 1.202.201-0/01, da Comarca de SÃO PAULO, sendo 
embargante TAM LINHAS AÉREAS S/A. e embargada YASUDA SEGUROS 
S/A. 

ACORDAM, em Décima Segunda Câmara do Primeiro 
Tribunal de Alçada Civil, por votação unânime, rejeitar os embargos. 

1. São embargos de declaração opostos ao acórdão de fls. 
299/300 que, por votação unânime, negou provimento a recurso de apelação 
manifestado contra sentença que condenou a ré, nos autos de ação sumária 
regressiva, ao pagamento da indenização. 

Segundo a embargante, há omissão no acórdão por ausência 
de pronunciamento a respeito dos dispositivos legais relativos ao caso fortuito 
(artigos 393, 642 e 1058, todos do antigo Código Civil Pátrio). Indaga se o Código 
de Defesa do Consumidor é aplicável à espécie e alega ausência de 
pronunciamento sobre o artigo 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica. 

É o relatório. 

2. De início, fica esclarecido que o órgão julgador não está 
obrigado a apreciar, expressamente, todos os dispositivos legais invocados pela 
parte (R.Esp. n°198.836/RS, Relator o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 
julgado dia 29 de junho de 1999). 

Dirimida a controvérsia de forma objetiva e fundamentada, não 
fica o órgão julgador obrigado a apreciar um a um os questionamentos suscitados 
(R.Esp. n° 337.140-0, do Rio de Janeiro, Relator o Ministro Castro Filho, publicado 
na Revista do S.T.J., volume 153/279). 

Por outro lado, a previsibilidade afasta a força maior e, à 
evidência, o fortuito também, como é de elementar conhecimento. 

No mais, está expresso no acórdão que a autora ressarciu os 
prejuízos sofridos pela beneficiária do seguro e, portanto, se sub-rogou no direito 
de buscar o valor desembolsado (Súmula n° 188 do S.T.F.). s—-v 

Por derradeiro, também está expresso no acórdão queu 
transporte é prestação de serviços e a ele aplica-se o Código de Defesa do/ * 
Consumidor. \ \l 

3. Ante todo o exposto, nota-se que os embargos não 
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possuem procedência alguma e, portanto, ficam rejeitados. 

Presidiu o julgamento, o Juiz PAULO RAZUK e dele 
participaram os Juizes SOUSA OLIVEIRA e BERETTA DA SILVEIRA 

São Paulo, 06 de abril de 2004. 
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ANDRADE MARQUES 

• Relator 
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