
 
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0011427-31.2011.815.2011 — 6ª Vara Cível da Capital
RELATOR: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
EMBARGANTE: Condomínio do Edificio Enseada Cabo Branco
ADVOGADO  : Victor Figueiredo Gondim (OAB/PB 13.959)
EMBARGADO:  Sarah Stephanie Siqueira Queiroz
ADVOGADOS: Guilherme Almeida Moura (OAB/PB 11.813)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÕES.  INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DETALHADA NO
ACÓRDÃO HOSTILIZADO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 

— Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das questões
debatidas  no  corpo  do  édito  judicial  pelejado.  Não  servem  para  a
substituição do decisório primitivo. Apenas se destinam a suprir eventuais
omissões,  contradições  ou  obscuridades.  Inocorrendo  tais  hipóteses,  os
declaratórios devem ser rejeitados.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
relatados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, fls. 442/448, opostos pelo
Condomínio do Edifício Enseada Cabo Branco contra  acórdão,  fls.  435/440,  que rejeitou as
preliminares e, no mérito, deu provimento ao apelo da parte autora e negou provimento a apelação
do ora embargante, anulando por completo a cláusula condominial que ensejou a presente ação.

Em suas razões, o recorrente pugnando pelo efeito infringente, requereu a
reforma da sentença,  dando provimento a este recurso, de modo a julgar a demanda totalmente
improcedente, tendo em vista a legalidade das normas condominial.

                   É o breve relatório. 

VOTO

Os  embargos  de  declaração  somente  são  cabíveis  para  esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz,



de ofício ou a requerimento, devia se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material, nos moldes
dos incisos I, II e III, do art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

A omissão, em primeira análise, representa a parte do acórdão embargado
que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extrema relevância para o
deslinde  da  causa  e  que,  não  obstante,  quedou-se  inerte.  Da  mesma forma,  a  contradição  que
autoriza a interposição dos embargos deve ser entendida como aquela existente entre premissas
lançadas na fundamentação do acórdão ou ainda entre a fundamentação e a conclusão, devendo,
neste ponto, ser demonstrada de forma bastante clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades
representam pontos sobre os quais a decisão embargada não se pronunciara com clareza (gramatical
e lógica) suficiente e que, de todo modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no
acórdão.

Importante  destacar  que  o  pedido  de  reforma  do  acórdão  embargado,
fundado na alegação de proteção da função social, já que o período mínimo de 06 (seis) meses para
aluguel serve para resguardar o fim residencial do condomínio,  não deve prosperar, pois, nesse
aspecto,  o  acórdão foi  claro  ao  aduzir  que  o  teor  da  assembleia  fere  diretamente  o  direito  da
proprietária  sobre  seu  imóvel,  não  sendo possível  tal  restrição  à  propriedade,  cujo  direito  está
previsto na Constituição Federal. 

 
Corroborou esse entendimento ainda com jurisprudências, senão vejamos:

ANULAÇÃO  DE  ATO  JURÍDICO  TUTELA ANTECIPADA -ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA - SUSPENSÃO -MUDANÇA DE REGULAMENTO INTERNO -
LOCAÇÃO POR TEMPORADA VETADA - RESTRIÇÃO À PROPRIEDADE -Avulta
ilícito, de início, limitar o direito de propriedade por meio de regulamento interno.  Tu-
tela Antecipada concedida - Decisão parcialmente reformada - Agravo parcialmente provi-
do.” (TJPS. Agravo de Instrumento nº 2085717-58.2014.8.26.0000 Rel. Des. Percival No-
gueira 6ª Câmara de Direito Privado Data de julgamento: 21/07/2014 V.U.)

 Agravo de Instrumento. Condomínio. Ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela
antecipada c.c. indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Decisão que in-
deferiu pedido de tutela antecipada da autora agravante. Agravante proprietária de
unidade em condômino edilício proibida de locar seus imóveis para temporada. Proi-
bição instituída por meio do regimento interno, ausente tal  vedação em convenção
condominial. Pedido de concessão de tutela antecipada para possibilitar a locação do
imóvel. Acolhimento, presentes, os requisitos necessários à sua concessão. Recurso pro-
vido.” (TJSP. Agravo de Instrumento nº 2034446-39.2016.8.26.0000 Rel. Des. Francisco
Occhiuto  Junior  32ª  Câmara  de  Direito  Privado  Decisão  monocrática  proferida  em
03/03/2016) 

Aponta o recorrente também que  a cláusula se mostrou imprescindível na
situação exposta, em razão de diversos relatos de atos libidinosos, em um ambiente restritamente
familiar e residencial. 

Contudo,  sob  esse  argumento,  o  acórdão  foi  cristalino  ao  aduzir  que  o
Condomínio poderá sempre se valer de multas em caso de pertubação, utilização nociva ou anormal
da propriedade, na forma do art. 1337 do Código Civil.

Logo, com relação a alegação trazida ao presente recurso, a sustentação do
insurgente, em verdade, visa à rediscussão de matéria já enfrentada no decisório combatido. À luz
dessas considerações, observa-se que o acórdão hostilizado foi nítido e objetivo, inexistindo o vício
declinado  pelo  recorrente,  tendo  referido  decisum apenas  acolhido  posicionamento  diverso  do
sustentado pela parte inconformada. 



Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Presidiu  o  Julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque (Presidente).  Participaram do julgamento,  ainda,  a  Exma.  Desª.  Maria  das  Graças
Morais Guedes e o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Maior,
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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Vistos etc.

Inclua-se em pauta para julgamento.

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator


