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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ACÓRDÃO  QUE
REJEITA A PREJUDICIAL E NEGA PROVIMENTO AO
APELO.  OMISSÃO  NO  TOCANTE  À  ANÁLISE  DO
PRAZO  PRESCRICIONAL.  INSTITUTO
PRESCRICIONAL  APRECIADO  SOB  A  ÓTICA  DO
ÔNUS  PROBATÓRIO.  VÍCIO  NÃO  CONFIGURADO.
REJEIÇÃO.

Inexiste omissão no acórdão na situação em que houve
ponderação  das  circunstâncias  norteadoras  da
caracterização da prescrição.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando
inexistir  qualquer  eiva  de  omissão,  não  servindo  de
meio para rediscutir fatos que já foram ponderados pelo
órgão julgador.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar os em-
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bargos de declaração.

RELATÓRIO

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  por  Itau
Seguros S/A (Atual Denominação Unibanco Aig Seguros) contra acórdão
que rejeitou a prejudicial de prescrição e negou provimento ao apelo.

Assevera  estar  omisso  o  acórdão  ante  a  ausência  de
análise da incidência do prazo prescricional de 03 (três) anos sobre o caso
concreto.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para suprir a
omissão e fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  -
Relatora

O objeto da demanda versa sobre a configuração ou não
da prescrição no caso concreto.

Este  Órgão  judicial  ad  quem rejeitou  a  prejudicial  de
prescrição  por  entender  que  o  apelante,  ora  embargante,  não  se
desincumbiu do ônus de demonstrar o momento que a lesão efetivamente
ocorreu, considerando que a tramitação do processo na via administrativa
suspende  o  decurso  do  prazo  prescricional,  e  que  a  seguradora  não
comprovou  o  momento  em  que  inocorreu  o  pagamento  ou  efetivou  o
adimplemento da prestação a menor.

Afirma o embargante estar omisso o acórdão por não
ponderar a incidência da prescrição trienal relativa à solução da pretensão
recursal.

A alegada omissão suscitada pelo insurgente não resta
caracterizada.

Isso porque houve emissão de juízo de valor pertinente
aos argumentos suscitados nas razões do apelo no tocante à prejudicial de
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mérito, conforme trecho do acórdão que transcrevo:

A  pretensão  indenização  será  exigível  pelo  beneficiário  no
momento em que o evento acontece, e neste momento começa a
fluir o prazo prescricional.

Na situação em que se formula o pedido de pagamento na via
administrativa, o prazo fica suspenso e retorna a correr quando a
parte tem ciência inequívoca do pagamento realizado a menor ou
da recusa do inadimplemento.

Caso a seguradora não demonstre o momento em que efetivou o
pagamento do seguro ou a recusa de pagar a prestação, ônus que
lhe incumbia, não resta configurada a prescrição suscitada.

A omissão suscitada não está configurada, por ter este
Órgão judicial  analisado o  contexto  da  pretensão  recursal  e  alcançado o
denominador comum de que não restou configurada a prescrição.

Concluo,  portanto,  que  o  objetivo  perseguido  pelo
embargante é a devolução da matéria já enfrentada e decidida por esta eg.
Câmara.

Isso posto, considerando que os embargos declaratórios
não constituem meio adequado para viabilizar a rediscussão da matéria e
dos fundamentos da decisão embargada, sendo sua função exclusiva a de
retirar do julgado possível omissão, o que não é o caso, REJEITO-OS.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 24 de
abril  de  2018, o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.
Participaram  do  julgamento,  além  desta  Relatora,  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides. Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Marcus
Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 25 de abril de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                  R E L A T O R A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002861-15.2012.815.0011  3


