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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ERRO  DE  PREMISSA

FÁTICA  QUANTO  À  DATA  DE  RECONHECIMENTO  DA

PATERNIDADE. CONSTATAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO

DA  APELAÇÃO  CÍVEL.  MEDIDA  QUE  SE  IMPÕE.

ACOLHIMENTO  DOS  ACLARATÓRIOS.  RECURSO

APELATÓRIO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.

SENTENÇA  RECONHECENDO  A  PRESCRIÇÃO  TRIENAL.

MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR

DA  DECISÃO  JUDICIAL  QUE  RECONHECEU  A

PATERNIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO ATINGIDA. CASSAÇÃO

DO  DECRETO  SENTENCIAL.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO

JUÍZO DE ORIGEM. 

-  É  admissível  o  acolhimento  dos  embargos  de  declaração  com a

finalidade  de  corrigir  erro  de  fato,  quando  este  constitua  premissa

fática equivocada adotada pela decisão embargada como fundamento

de suas conclusões. 

- “A jurisprudência desta Corte admite o acolhimento de embargos

declaratórios, com efeitos infringentes,  para a correção de erro de

fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual



se  erigiu  o  acórdão  impugnado.”  (STJ.  EDcl  no  AgRg  no  REsp

1407546 / RN . Rel. Min. Og Fernandes. J. em 22/09/2015).

- Tratando-se de seguro DPVAT em decorrência de morte de genitor,

o prazo prescricional de três anos para a propositura da demanda pelo

seu  filho  não  reconhecido  nos  assentos  de  registros  civis,  apenas

começa a incidir após o reconhecimento da paternidade. 

- “Reconhecida a paternidade após o falecimento do genitor, o prazo

prescricional  começa  a  fluir  a  partir  do  reconhecimento  da

paternidade, momento em que surge o direito do filho reconhecido.”

(TJMT. APL nº 153736/2015. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias. J.

em 17/05/2016).

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por  José Maria da Silva,

desafiando decisão monocrática (fls. 234/234v) que, ao desprover apelação cível por ele

interposta, manteve a sentença (fls. 200/203) que reconheceu a prescrição trienal nos autos

da ação de cobrança de seguro DPVAT movida em face da Nobre Seguradora do Brasil.

Nas  razoes  dos  aclaratórios,  o  autor,  ora  embargante,  aponta  erro

material  no  decisum embagado,  sob o  argumento  de  que  o prazo  prescricional  apenas

começou a incidir a partir do reconhecimento do vínculo paterno com a decisão judicial

lançada  no  dia  17/08/2011  nos  autos  do  Processo  de  Investigação  de  Paternidade  nº

058.2009.000278-2.

Logo em seguida, proclama que “ingressou com a presente ação em

data de 30.09.2013, portanto no caso em tela, não há que se falar em prescrição” - fls.

241. 

Ao  final,  pugna  pelo  acolhimento  dos  aclaratórios,  para  que  seja

reformado  o  decreto  sentencial  e  julgando  procedente  o  pleito  autoral,  ou,



alternativamente, que casse a decisão de primeira instância, determinando o retorno dos

autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito – fls. 237/242.

Contrarrazões ofertadas – fls. 255/260.

É o relatório que se faz necessário. 

DECIDO.

Pois bem, cumpre mencionar que, segundo o rol taxativo do art. 1.023,

do CPC/2015,  os  Embargos  Declaratórios  só são cabíveis  quando houver  no decisório

vergastado obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para a reparação de erro. 

Vejamos o dispositivo acima em referência:

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias,

em petição  dirigida  ao  juiz,  com indicação  do  erro,  obscuridade,

contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” 

Nesta oportunidade,  o autor, ora postulante,  defende que o  decisum

monocrático  laborou  em equívoco,  porquanto  o  prazo  prescricional  apenas  começou  a

incidir a partir do reconhecimento do vínculo paterno com a decisão judicial lançada no dia

17/08/2011 nos autos do Processo de Investigação de Paternidade nº 058.2009.000278-2.

Em outras palavras, o promovente,  ora embargante,  proclama que a

decisão singular adotou premissa fática equivocada para negar provimento ao seu recurso

apelatório.

Com razão o suplicante.  Esmiuçando os presentes autos, deparo-me

com a sentença (fls. 59/60), lançada em audiência, que reconheceu a paternidade do  de

cujus em relação ao autor, no dia 17/08/2011.

Contudo,  o  decisum monocrático,  ao  analisar  o  apelo,  entendeu,

equivocadamente, que o reconhecimento de filiação do demandante ao de cujus ocorreu na

data de 17/08/2010.



Assim,  tratando-se  de  evidente  erro  de  premissa  fática  nos  termos

acima expostos, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, aplicando-lhes efeito

modificativo, a fim de que a apelação cível seja apreciada corretamente. 

Nesse sentido, cito julgado da Corte da Cidadania:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  EXECUÇÃO

FISCAL.  ART.  20,  §§  3º  E  4º,  DO  CPC.  REDUÇÃO  DE

HONORÁRIOS.  EXCEPCIONALIDADE.  ERRO  DE  FATO.

PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA.

1. A jurisprudência desta Corte admite o acolhimento de embargos

declaratórios, com efeitos infringentes, para a correção de erro de

fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual

se erigiu o acórdão impugnado.

2.  No  caso  dos  autos,  o  agravo  regimental  foi  provido  sob  a

equivocada assertiva de ter havido condenação anterior, a título de

honorários  advocatícios,  no  montante  de  R$  3.902.163,75  (três

milhões novecentos e dois mil cento e sessenta e três reais e setenta e

cinco centavos) pela procedência na ação anulatória, o que tornaria

exorbitantes novos honorários na execução fiscal extinta.

3.  Todavia,  os  elementos  trazidos  nos  embargos  de  declaração

revelam  que  a  referida  ação  anulatória  foi  desconstituída  no  que

tange  aos  honorários  advocatícios  ali  fixados,  em  vista  da

procedência  da  ação  rescisória  proposta  pela  Fazenda  estadual,

redimensionando da verba honorária ao patamar de R$ 390.000,00

(trezentos e noventa mil reais).

4.  Retirada  a  veracidade  e  validade  da  premissa  que  lastreou  o

provimento  do  agravo  regimental,  devido  o  restabelecimento  da

decisão que  não entendeu  exorbitantes  os  honorários  advocatícios

fixados na origem, com base nas peculiaridades do caso concreto,

diante das circunstâncias que efetivamente devem ser consideradas.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para

negar provimento ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do

Norte, mantendo a verba honorária fixada na origem.” (STJ. EDcl no



AgRg  no  REsp  1407546  /  RN  .  Rel.  Min.  Og  Fernandes.  J.  em

22/09/2015). Grifei.

Pois bem, O caso é de fácil deslinde, cingindo-se, apenas, na análise

da ocorrência da prescrição.

Conforme  destacado  pelo  Magistrado  de  base,  as  ações  de  seguro

DPVAT, segundo a Súmula nº 405 do Superior Tribunal de Justiça, prescrevem em 03

(três) anos, in verbis:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em

três anos.”  (Súmula 405,  SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009,  DJe

24/11/2009)

No mesmo norte:

“CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO

AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ACIDENTE

AUTOMOBILÍSTICO.  SEGURO  DPVAT.  COBRANÇA.

PRESCRIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1.  "Conforme  a  jurisprudência  desta  Corte  Superior,  o  prazo

prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada ao

seguro  obrigatório  -  DPVAT  -  é  de  três  anos,  de  acordo  com  o

disposto no art. 206, § 3º, do novo Código Civil, observada a regra de

transição de que trata o art. 2.028 do aludido diploma legal" (AgRg

no  AREsp  308.349/PB,  Relator  o  Ministro  Raul  Araújo,  DJe  de

20/2/2015).

2. Agravo regimental improvido.” (STJ. AgRg no AREsp 643.720/SP, Rel.

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em

14/04/2015, DJe 30/04/2015)

Porém,  tratando-se de seguro DPVAT em decorrência  de morte  de

genitor, o prazo prescricional de três anos para a propositura da demanda pelo seu filho não

reconhecido  nos  assentos  de  registros  civis,  apenas  começa  a  incidir  após  o

reconhecimento da paternidade. 

Nesse diapasão, segue julgado do Tribunal de Mato Grosso:



“RECURSO  DE APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE

INDENIZAÇÃO  SEGURITÁRIA.  INVESTIGAÇÃO  DE

PATERNIDADE  TEORIA  DA  ACTIO  NATA.  SEGURO

OBRIGATÓRIO  DPVAT.  PRESCRIÇÃO-  APLICABILIDADE  DO

PRAZO  TRIENAL  PREVISTO  NO  ARTIGO  206,  §  3º  DO  CC.

PRESCRIÇÃO  CONFIGURADA.  RECURSO  DESPROVIDO.

Reconhecida a paternidade após o falecimento do genitor, o prazo

prescricional  começa  a  fluir  a  partir  do  reconhecimento  da

paternidade, momento em que surge o direito do filho reconhecido.

O prazo prescricional para a propositura da a ção de cobrança de

seguro obrigatório DPVAT é o previsto no  artigo 206, § 3º, IX, do

Código  Civil  de  2002.  O  prazo  prescricional  para  cobrança  do

seguro obrigatório DPVAT é de 3 (três) anos, conforme Súmula nº

405 do Superior Tribunal de Justiça.”  (TJMT. APL nº 153736/2015. Rel.

Des. Sebastião Barbosa Farias. J. em 17/05/2016). Grifei.

Dessa  forma,  tendo  sido  a  presente  demanda  protocolada  em

30/09/2013 e considerando como marco inicial da prescrição o dia 17/08/2011, o prazo

prescricional de 03 (três) anos não transcorreu por inteiro.

Dito  isso,  a  medida  que  se  impõe  é  o  afastamento  da  prescrição

decretada pelo Magistrado de base, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para o

seu regular prosseguimento.

Ante  o  exposto,  com  base  nos  argumentos  acima  elencados,

ACOLHO os embargos declaratórios, atribuindo-lhes efeito modificativo, para afastar

a prescrição e cassar a sentença, devendo os autos retornarem ao juízo de orgiem para o

seu  regular  prosseguimento  e  análise  meritória,  restando  prejudicada  a  apreciação  das

demais razões recursais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 09 de março de 2018.

              José Ricardo Porto

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CC,%20art.%20206&sid=b8a6708.51ffb59a.0.0#JD_CCart206
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CC,%20art.%20206&sid=b8a6708.51ffb59a.0.0#JD_CCart206


          Desembargador Relator
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