
PODER JUDICIÁRIOPODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBATRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB.  DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOSGAB.  DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
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RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
EMBARGANTE : Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADVOGADA : Janaína Ribeiro Tomaz (OAB/PB nº 10.412) 
EMBARGADO : Vanilson Fernandes de Oliveira 
ADVOGADA : Mayara Queiroga Wanderley (OAB/PB nº 18.791)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
ERRO  MATERIAL  NÃO  DEMONSTRADO.
PREJUDICIAL  DE  MÉRITO  REJEITADA.
PRETENSÃO DE VER O JULGADO ADEQUADO
AO  ENTENDIMENTO  DO  EMBARGANTE.  MEIO
RECURSAL  INADEQUADO  PARA  O  QUE  SE
PRETENDE.  IMPOSSIBILIDADE  DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  CARÁTER
PREQUESTIONADOR.  AUSÊNCIA  DOS
PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1022  DO  CPC.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

-  Não  vislumbro  nenhum  erro  material,  já  que  a
temática  da  prescrição  assim  foi  devidamente
apreciada no Acórdão. 

-  No  caso  em  tela,  o  que  se  verifica  é  que  a
Embargante pretende que o julgado se adeque ao seu
entendimento, desvirtuando a natureza dos Embargos
de  Declaração.  Ante  o  exposto,  REJEITO  OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR os  Embargos  de Declaração,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.178.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Embargos  de  Declaração  interpostos  pela

Seguradora  Líder  do  Consórcio  do  Seguro  DPVAT  S/A,  com  efeito  de
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prequestionamento, aduzindo que o Acórdão incorreu em erro material por não

acolher a prescrição.

Sustenta  que  o  Agravado  não  comprovou  ter  ficado  em

tratamento durante o lapso temporal  da data do acidente e ajuizamento da

ação  e  que,  portanto,  não  houve  nenhuma  causa  apta  a  interromper  a

prescrição. Argumenta também, quanto ao pedido de invalidez, não ter existido

requerimento administrativo, devendo ser reconhecida a prejudicial de mérito

uma vez que o pedido foi apenas referente às despesas médicas hospitalares e

não à invalidez.

Por fim, pediu que fossem conferidos efeitos modificativos aos

presentes Embargos e, consequentemente, seja reformado o Acórdão, julgando

procedente o pedido autoral.

É o relatório.

VOTO

Não vislumbro nenhum erro material.

A Embargante sustenta que não houve nenhuma causa apta a

interromper a prescrição.

A temática da prescrição assim foi apreciada no Acórdão:

“A Apelante alega a prescrição trienal, uma vez que

o acidente ocorreu em 2009 e a ação foi ajuizada em

2016.  Ocorre  que houve  pedido administrativo  em

2010.  Logo, constata-se que a Decisão vergastada

está em sintonia com a Súmula nº 229 do Superior

Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘o pedido do

pagamento de indenização à seguradora suspende

o  prazo  de  prescrição  até  que  o  segurado  tenha

ciência da decisão.’ Portanto, considerando que até

a data do ajuizamento da ação, a Apelante não deu
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ciência ao segurado, ora Apelado, acerca da recusa

do  pagamento  requerido  no  sinistro  de  nº

2010.154702, não há que se falar em prescrição.”

 Ademais, não há nos autos nenhuma prova de que o pedido

administrativo foi restrito apenas às despesas médicas hospitalares e não ao

pagamento do seguro DPVAT em decorrência da invalidez.

No caso em tela, o que se verifica é que a Embargante pretende

que o  julgado se  adeque ao seu entendimento,  desvirtuando  a  natureza dos

Embargos de Declaração. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS  DE

DECLARAÇÃO.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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