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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  AÇÃO  RESCISÓRIA.
AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1.022   DO  CPC.
REDISCUSSÃO  DA MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.

— Os embargos declaratórios  têm  a  finalidade  de  esclarecer
pontos  omissos,  obscuros  ou  contraditórios  existentes  na  decisão,  não
servindo  para  reexame  de  matéria  decidida.  Ainda  que  para  fim  de
prequestionamento,  devem  estar  presentes  um  dos
três requisitos ensejadores  dos embargos de declaração. (TJPB;  EDcl
0000494-11.2012.815.0951;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Des. Leandro dos Santos; DJPB 11/09/2015; Pág. 15 )

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
relatados.

ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba,  por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do
voto do relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos por  Augusto Gonçalves de
Abrantes e  outros, em face da decisão de fls.  1270/1290,  que  julgou improcedente o pedido
rescisório, mantendo a sentença proferida em sede de primeiro grau.

Afirmam os embargantes que:  a) que o acórdão não examinou a questão
levantada a respeito do vício existente no despacho de fls. 150/151, quando afirma que a perícia foi
realizada em total segredo, sem que os embargantes tivessem oportunidade de indicar assistente
técnico,  formular  quesitos  e  acompanhar  a  produção  de  provas;  b) que  o  “juiz  não  formulou
quesitos e as partes não tiveram oportunidade para tanto, razão pela qual o senhor perito ficou
sem saber o que deveria fazer, prejudicando a prova que era essencial para o deslinde da causa



(...)”,descumprindo-se por consequência o disposto no art. 426 do CPC; c) que a sentença que se
procura rescindir  teve por fundamento uma versão inventada pela parte adversa,  contrariando a
realidade;  d) que  o  acórdão  não  apreciou  o  fato  de  que  a  “sentença  deixou  de  indicar  os
fundamentos e o dispositivo legal que deu suporte ao seu decidir, ferindo o art. 458, II e III do CPC
(sic);  e) que faltou o acórdão apreciar a denúncia de que a mesma se deu em decorrência de grave
erro de fato.

O embargado apresentou resposta às fls.1354/1364.

É o relatório. 

VOTO

Os  embargos  de  declaração  têm  a  finalidade  específica  de  sanar  erro
material, omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de alguma forma, prejudiquem ou
impeçam o efetivo cumprimento da decisão judicial. 

No entanto,  em se tratando de omissões de apreciação dos fundamentos
jurídicos trazidos pelas partes ao debate processual, é de  opinio communi que não está o órgão
jurisdicional  condicionado à crítica analítica  acerca  de cada  um deles  à  exaustão,  sob pena  de
mitigação do princípio do livre convencimento motivado e da rápida duração do processo. 

De ver-se, dessarte, que o Poder Judiciário não constitui sensor retórico ou
máquina silogística de validade de argumentos. Ao revés, o que lhe cumpre atingir é o justo que,
mesmo não sendo entendido como um algo metafísico ou definível a priori, goza, quando menos,
de  status  ou  standart jurídico  suposto  pelo  Direito  Positivo.  Para  tanto,  afigura-se  suficiente
investigar a procedência da pretensão de direito material, com os respectivos fundamentos de direito
prestantes.

Nesse  ínterim,  sublinhe-se  que,  para  a  solução  jurisdicional  das  lides
deduzidas em juízo, é suficiente que se atribua o fundamento de direito indispensável e cabível à
espécie, pois que, afinal, “da mihi factum, dabo tibi jus”.

O  próprio  STJ  já  esclareceu  que  é  “entendimento  assente  de  nossa
jurisprudência que o órgão judicial, 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” (AI
169.073-SP AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).

No caso em exame, o embargante alega que no acórdão recorrido houve
desprovimento do seu recurso e para tanto manejou os presentes embargos visando corrigir uma
omissão vislumbrada na sua ótica.

Observa-se nitidamente que os embargantes pretendem rediscutir a matéria
analisada por ocasião do acórdão combatido. Ora, tanto a tese de que a sentença deveria ser nula em
razão da suposta ausência de oportunidade dos demandantes para se manifestarem a respeito da
perícia realizada na primeira oportunidade no primeiro grau, bem como a tese malfada de que houve
dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, bem ainda a ocorrência de grave erro de
fato foram devidamente analisados, senão vejamos:

1. Da alegação de dolo (art. 485, III do CPC). 



Em síntese, os autores alegam que o suposto erro do magistrado, ao analisar
as  provas  dos  autos,  resultou  de  conduta  dolosa  praticada  pelos
promovidos, ao insistirem em afirmar que o imóvel questionado, objeto do
formal de partilha, constitui área distinta daquela atribuída aos autores, e
cuja inexistência de comunhão impede a divisão postulada. 

Convém registrar,  porém,  que  na  referida  hipótese,  o  juízo  baseou  sua
decisão não apenas nas alegações das partes — oportunamente suscitadas
no  exercício  do  contraditório  —,  mas  também na  elaboração  de  laudo
pericial que lhes corroboravam (fls. 42/43 – Volume I), não sendo possível
afirmar  que  eventual  conduta  dolosa  da  parte  ré  tenha  influenciado  o
magistrado na adoção de premissas equivocadas sobre a matéria em exame.

É importante considerar, também, que pela narrativa da própria sentença
rescindenda (fls.65/65), ambas as partes tiveram  possibilidade de defesa e
participação na lide, não sendo presumível que a simples adoção de tese
contrária à pretensão dos autores, e eventualmente alinhada à tese defendida
pelos réus, constitua, por si só, um signo presuntivo da conduta dolosa da
parte, como pretendem induzir os promoventes. 

Não custa rememorar, que o dolo rescisório consiste na prática de condutas
ardis, maquinações e atividades enganosas em geral, capazes de subtrair da
parte contrária o direito de produzir atos e provas no processo, reduzindo-
lhe a capacidade de defesa e afastando o juiz de uma decisão de acordo com
a  verdade1.  O  próprio  Superior  Tribunal  de  Justiça,  corroborando  essa
definição  doutrinária,  tem  reiteradamente  se  pronunciado  a  respeito  do
tema, da seguinte forma:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCISO III DO ART. 485 DO CPC. DOLO
PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. INCISO V DO ART. 485 DO CPC. LITERAL OFENSA A DISPOSITIVO DE
LEI.  VIOLAÇÃO DIRETA E ABERRANTE NÃO CONFIGURADA. INCISO IX DO
ART. 485 DO CPC. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE
PRONUNCIAMENTO  JUDICIAL.  MATÉRIA  CONTROVERTIDA  NA  AÇÃO
ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA PROVA. DESCABIMENTO
NA  VIA  DA  RESCISÓRIA.  1.  É  pressuposto  do  dolo  processual,  a  ensejar  o
ajuizamento  da  ação  rescisória  com  base  no  inciso  III  do  art.  485  do  CPC,  a
demonstração da má-fé na conduta da parte vencedora, tal como previsto no art. 17
do  Diploma  Processual,  ou  seja,  deveria  o  Autor  comprovar  a  utilização  de
expedientes e artifícios maliciosos capazes de influenciar o juízo dos magistrados, o
que não ocorreu na hipótese. 2. É pacífico na jurisprudência e na doutrina que a ofensa a
dispositivo de lei  capaz  de ensejar  o ajuizamento da ação rescisória  é  aquela evidente,
direta,  aberrante,  observada  primo  oculi,  não  a  configurando  aquela  que  demandaria,
inclusive, o reexame das provas da ação originária. 3. O erro de fato, capaz de justificar o
ajuizamento da ação rescisória, nos termos dos §§ 1º e 2º do inciso IX do art. 485 do CPC,
somente se configura quando o decisum rescindendo tenha admitido como fundamento um
fato inexistente,  ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido; sendo
indispensável que, em qualquer hipótese, não tenha havido pronunciamento judicial sobre o
fato.
4. A via rescisória não é adequada para a aferição da existência de injustiça do decisum
rescindendo,  tampouco  para  corrigir  interpretação  equivocada dos  fatos,  reexaminar  ou
complementar as provas produzidas no processo originário. 5. Recurso especial conhecido
e  desprovido.  (REsp  653.613/DF,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,  QUINTA TURMA,
julgado em 26/05/2009, DJe 15/06/2009)

1 NERY JÚNIOR, Nelson, ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado e legislação extravagante.11.ed.rev. ampl. e
atual. até 17.2.2010. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, nota 21. p. 812.



Sob esse enfoque, e considerando as peculiaridades que envolvem o caso
em exame, compreendemos ser inviável o acolhimento da tese pretendida
pelos autores com fundamento no art. 485, III do CPC, pois a presente Ação
Rescisória, apesar do extenso período de tramitação, não se desincumbiu da
demonstração  da  má-fé,  capaz  de  influenciar  negativamente  a  decisão
rescindenda, nos termos em que proclamado pela doutrina e jurisprudência.

2. Da violação a literal disposição de lei (art. 485, V do CPC).

Sob  tal  perspectiva,  os  autores  invocam  inúmeros  dispositivos  legais,
essencialmente vocacionados a questionar a realização do laudo pericial que
motivara a compreensão firmada pelo Juízo sentenciante. 

Citem-se, a propósito, os arts. 421, §1°, II e II, 424, I, 429 do CPC, pelos
quais os promoventes alegam que o laudo pericial foi elaborado por perito
não especializado,  assim como não lhes fora permitida a participação na
realização  da  perícia  (art.  426,  II).  Invocam,  ademais,  a  tese  de  que  a
fundamentação equivocada da sentença rescindenda,  com fundamento no
referido laudo pericial, equipara-se à falta de fundamentação, violando não
apenas  o  art.  458,  II  e  III  do  CPC,  mas  também  o  próprio  texto
constitucional (art. 93, IX da CF). 

Acresça-se, ainda, o que exaustivamente exposto pelos autores em relação
aos  arts.  946,  II,  433 do CPC,  631 e  629 do Código Civil,  pelos  quais
afirmam  que  o  juiz  não  ofereceu  oportunidade  às  partes  para  se
pronunciarem a respeito do laudo pericial apresentado nos autos, ensejando,
portanto, um contexto de insanável violação à legislação processual e civil

Convém registrar, porém, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência do
Superior  Tribunal  de  Justiça  entendem que a  ofensa  a  dispositivo  de  lei
capaz  de  ensejar  o  ajuizamento  da  ação  rescisória  é  somente  aquela
evidente,  direta,  aberrante,  observada  primo  oculi,  e  que  consubstancia
pleno  desprezo  pelo  sistema  de  normas  no  julgado  rescindendo,  não  a
configurando a hipótese que demandaria, inclusive, o reexame das provas da
ação originária.

Em princípio, afigura-se absolutamente impertinente a invocação dos arts.
458, II, III do CPC e 93, IX da CF, que proclamam os requisitos essenciais
da  sentença.  A  simples  referência  à  prova  pericial  que  motivara  o
julgamento  de  improcedência  do  pedido,  e  que  ora  constitui  objeto  de
questionamento, não descaracteriza o cumprimento dos requisitos essenciais
da  sentença,  em  conformidade  com  os  dispositivos  processuais
mencionados. 

Ademais, também não assiste razão aos autores em relação aos arts. 421,
§1°, I, II, 424, I, 429 do CPC, 946, II, 433 do Código de Processo Civil e
arts. 631 e 629 do Código Civil, que possuem, respectivamente, as seguintes
redações: 

Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do laudo.



§ 1o Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do despacho de
nomeação do perito:

I - indicar o assistente técnico;

II - apresentar quesitos.

Art. 424. O perito pode ser substituído quando:

I - carecer de conhecimento técnico ou científico;

Art.  429. Para  o  desempenho de  sua  função,  podem o  perito  e  os  assistentes  técnicos
utilizar-se  de  todos  os  meios  necessários,  ouvindo  testemunhas,  obtendo  informações,
solicitando documentos que estejam em poder de parte ou em repartições públicas, bem
como instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias e outras quaisquer peças.

Art. 433. O perito apresentará o laudo em cartório, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos
20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

Art. 946. Cabe

II - a ação de divisão, ao condômino para obrigar os demais consortes, a partilhar a coisa
comum.

E do Código Civil:

Art. 629.  O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o
cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com
todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

Art. 631. Salvo disposição em contrário, a restituição da coisa deve dar-se no lugar em que
tiver de ser guardada. As despesas de restituição correm por conta do depositante.

Em análise à seqüência dos atos processuais estabelecidos na referida “Ação
de Divisão”,  observa-se  que o  laudo pericial  da  qual  emana o cerne  do
presente  litígio,  fora  aparentemente  elaborado  em  consonância  com  a
literalidade dos dispositivos invocados.

Com efeito, ao determinar a realização da perícia em 26 de janeiro de 1994
(fl. 40), o juiz estabeleceu, em conformidade com o art. 421 do CPC, prazo
para a entrega do laudo, não se podendo afirmar, ainda, que os autores não
foram intimados com antecedência devida para se pronunciar a respeito do
mesmo (fl. 41). 

Verifica-se, também, que o referido laudo foi apresentado no dia 03/05/1994
(fls.  42/43),  quando  a  audiência  de  instrução  somente  foi  realizada  em
06/06/1994,  ou seja quase 01 (um) mês após a elaboração do laudo,  em
conformidade com o prazo estabelecido no art. 433 do CPC. 

Aqui, cabe o registro de que a referida audiência fora realizada sem que
sequer os autores suscitassem quaisquer dos prejuízos invocados na presente
ocasião,  ou  apresentasse  outro  documento,  tal  qual  um  laudo  pericial
elaborado por profissional distinto, que demonstrasse o desacerto da perícia
até então realizada. Diga-se, aliás, que o mesmo ocorre na presente Ação
Rescisória,  em que  um novo  laudo  pericial  fora  elaborado,  sem que  os
autores  apresentassem  qualquer  documento  capaz  de  contestar  o  laudo
produzido. 



Ainda, no tocante à qualificação do profissional envolvido, nada pôde se
constatar nos presentes autos, acerca da suposta ausência de conhecimentos
específicos do profissional indicado, pelo que tal alegação não poderia ser
acolhida com base em meras conjecturas dos proponentes a respeito da sua
incapacidade técnica,  tão somente por exercer  a especialidade técnica de
engenheiro agrônomo. 

Nessa hipótese, como é de convir,  coube ao magistrado o julgamento de
improcedência do pedido, com fundamento no laudo pericial elaborado, já
que a causa, cujo objeto consistia em afirmar se o denominado imóvel “Gato
Preto” seria passível de divisão entre os autores ou não, demandava análise
eminentemente técnica, da qual o juízo sentenciante dificilmente apartar-se-
ia daquilo que restou apurado pelo profissional indicado. 

E, por essa razão, também não se visualiza a reputada violação aos citados
artigos  do  Código  Civil,  pois  o  mero  julgamento  de  improcedência  do
pedido  não  constitui  violação  à  literalidade  de  tais  dispositivos,  sendo,
inviável, pois, o seu acolhimento. 

De  todo  modo,  é  pertinente  reiterar  na  presente  Ação  Rescisória  —  e
justamente  pelo  intenso  questionamento  acerca  da  delimitação  da
propriedade Gato Preto —, um novo laudo pericial foi produzido em plena
conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa (fls.
1.064/1.074 – Volume V), e do qual se resultou conclusão idêntica àquela
então adotada pela  sentença rescindente,  ao reconhecer  a  inexistência  de
comunhão entre os autores e réus em relação ao imóvel pleiteado. 

4. Do erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa (art.
485, IX do CPC).

 
Em relação à hipótese do art. 485, IX do CPC, os argumentos suscitados
pelos autores também não merecem prosperar. 

Com efeito, inúmeros são os casos nos quais, no intuito de rediscutir fatos e
provas, a parte vencida no processo originário ajuíza ação rescisória sob o
argumento de que a sentença estaria fundada em erro de fato. Por isso é
essencial, para compreensão do tema, a busca da definição do erro de fato a
que se refere o art. 485, inciso IX, do CPC.

A doutrina sedimentou quatro requisitos para que possa ser cabível a ação
rescisória com base no inc. IX do art. 485 do CPC, ou seja, com base na
alegação de erro de fato. É o que ensina Nelson Nery Júnior:

“Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro
de fato: 

a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; 

b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; 

c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; 

d) “que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo
inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo.” (Nelson Nery
Júnior  e  Rosa  Maria  de  Andrade  Nery,  in  Código  de  Processo  Civil  Comentado  e



Legislação Extravagante, 11ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 20106, pág. 817).

Igualmente, a  caracterização de erro de fato, na forma do art. 485, IX, do
CPC,  exige  que,  no  julgamento  da  causa,  tenha  se  considerado  como
existente  fato  que  não  existiu,  ou  como  inexistente  fato  que
comprovadamente está evidenciado nos autos, hipóteses que, no caso, não
estão configuradas. 

A despeito do esforço intentado pela parte autora, compreendemos que  a
sentença rescindente apoiou-se corretamente nas provas coligidas aos autos,
notadamente  nos  depoimentos  testemunhais  e  no  laudo  pericial,  que
concluiu pela impossibilidade de divisão do bem postulado. 

Assim, não se pode afirmar que o Juízo sentenciante, ao julgar improcedente
o pedido, incorreu em erro de fato, já que na ocasião procedeu corretamente
de acordo com o que havia sido apurado nos autos, sendo irrelevante, para
fins do art. 485, IX do CPC, o acerto ou desacerto da decisão rescindenda. 

Destarte, é sabido que a ação rescisória é medida processual que não tem o
condão  de  possibilitar  uma  reavaliação  da  justiça  da  decisão,  ou  o  re-
julgamento da causa, constituindo um novo recurso com prazo de dois anos.
Em suma, é vedado o manejo da ação rescisória para substituir providência
que deveria ter sido adotada no curso do processo rescindendo. 

O simples fato de o julgado haver adotado interpretação menos favorável à
parte, ou mesmo a pior dentre as possíveis, sendo essa materializada pela
adoção do laudo pericial impugnado, não justifica o manejo da rescisória,
porque não se cuida de via recursal com prazo bienal. Sobre o tema, cite-se
importante lição jurisprudencial:   

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO  RESCISÓRIA.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  PELO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.
NÃO OCORRÊNCIA.   ERRO DE FATO E UTILIZAÇÃO DE PROVA FALSA NÃO
IDENTIFICADOS PELA CORTE A QUO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. VIOLAÇÃO À LEI. ALEGAÇÃO DE MÁ APRECIAÇÃO DAS PROVAS. NÃO
CABIMENTO. PRECEDENTES.
(...)
4.  Não  cabe  ação  rescisória  para  rever  a  (in)justiça  da  decisão  rescindenda  por
eventual equívoco na apreciação da prova produzida no processo originário. A esse
respeito: AgRg no REsp 1.220.274/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 22/02/2011; AR 1.084/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
Dje 15/03/2010; AR 1.434/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 01/02/2010;
AgRg na AR 4.325/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 25/11/2009.
5. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no Ag 1243684/MG – Rel.Min. Benedito
Gonçalves – Primeira Turma - 16/03/2012)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISOS
V E VII,  DO CPC. TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS. REEMBOLSO. PLANO
REAL.  FATOR  DE  CONVERSÃO.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  343/STF.
DOCUMENTO  NOVO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  UTILIZAÇÃO.  NÃO
CARACTERIZADA.
1.  A violação  da  lei  que  autoriza  o  remédio  extremo da  ação  rescisória  é  aquela  que
consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo. 
2.  A pretensão  dos  autores  de  rediscutir  matéria  preclusa,  mediante  a  revisão  da
decisão trânsita, sob o argumento de que o acórdão rescindendo,  violou disposições



literais  de  lei,  é  transformar  a  ação  rescisória  em  recurso  de  prazo  longo  com
sacrifício da segurança jurídica e da efetividade das decisões jurisdicionais.  (STJ –
AgRg no Resp 983372/PR – Rel.Min. Luiz Fux – Primeira Turma - 26/05/2010)

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  RESCISÓRIA.  ART.  485,  V,  DO  CPC.  SUPOSTA
VIOLAÇÃO  LITERAL  DO  ART.  20  DO  CPC.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
FIXADOS  NO  PRIMEIRO  PROCESSO  (QUE  TRANSITOU  EM  JULGADO).
REDUÇÃO  EM  SEDE  DE  RECURSO  ESPECIAL INTERPOSTO  NOS  AUTOS  DE
AÇÃO RESCISÓRIA. TÉCNICA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO CARACTERIZA, LOGICAMENTE, OFENSA AO ART. 20 DO CPC. PRETENSÃO
DE  SE  DISCUTIR  A JUSTIÇA DA DECISÃO  RESCINDENDA,  QUE  LEVOU  EM
CONSIDERAÇÃO CRITÉRIOS DE EQÜIDADE. IMPOSSIBILIDADE, EM SEDE DE
AÇÃO RESCISÓRIA.
(...)

Vislumbrada a apreciação dos pontos transcritos, observa-se que não há que
se falar em qualquer omissão no julgado.

Por outro lado, constata-se ainda, que o recorrente afirma que na perícia
realizada por ocasião desta ação no juízo de primeiro grau, ocorreram alguns vícios, alegando que a
referida perícia foi procedida ao arrepio da lei, estando eivada de erros graves.

Apesar de tais argumentos não poderem ser objeto dos presentes embargos,
esclarece este Relator, que os citados vícios encontram-se preclusos para discussão. Ora, se tais
irregularidades de fato aconteceram, porque não recorreram os embargantes no momento oportuno
para tanto? Afinal, a perícia foi encaminha a esta Corte em 19 de dezembro de 2012 (fl. 1202) e o
acórdão só veio a ser proferido em 28.05.14 (fl. 1278), ou seja, porque somente agora, em sede de
embargos de declaração os recorrentes suscitam vício na perícia realizada?

Logo,  o  acórdão  Embargado  não  padece  dos  vícios  da  omissão,
contradição e/ou obscuridade na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem
destacando os motivos e fundamentos que conduziram a manutenção do Acórdão objurgado.

Ex positis, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor   Desembargador  Saulo
Henriques de Sá e Benevides. Relator: Excelentíssimo Senhor Dr. João  Batista Barbosa (Juiz
com jurisdição limitada para substituir o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides).
Participaram ainda do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Alves
da Silva, Gustavo Leite Urquiza (Juiz Convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Frederico
Martinho  da  Nóbrega  Coutinho)  e  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Ausentes
justificadamente os Exmos. Senhores Desembargadores Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
e Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento, também, o Exmo.Dr. José Raimundo de Lima,
Procurador de Justiça convocado.

João Pessoa, 02 de agosto de 2017.

          João Batista Barbosa
                  RELATOR





ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  AÇAÕ  RESCISÓRIA  Nº  0333447-
20.1997.815.0000

Vistos etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 05 de julho de 2017.

                                                   João Bastista Barbosa
                                                                     Relator


