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APELAÇÃO  E  RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
TAXAS  CONDOMINIAIS.  REVELIA  DECRETADA.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO.  ART.  373,  II,  DO  CPC.
OBRIGATORIEDADE  DO  PROPRIETÁRIO  EM  PAGAR  AS
TAXAS  CONDOMINIAIS.  RESSARCIMENTO  DOS
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

- É obrigação de todos os proprietários o pagamento integral das
taxas condominiais, sejam elas ordinárias ou extraordinárias.  Não
devemos esquecer que a obrigação pelo pagamento das parcelas
das referidas taxas é do  proprietário do bem porque ele é o titular
do domínio, pois assim estabelece o art.1.345 do Código Civil.

- “A relação contratual havida entre o cliente e seu advogado não
cria  direito  ou  obrigações  para  terceiros,  sendo  absolutamente
descabida a pretensão do vencedor de ver-se ressarcido pela parte
contrária quanto ao dispêndio de tal verba.”

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  negar  provimento  aos  recursos,  integrando  a  decisão  a
súmula de julgamento encartada à fl. 104.



RELATÓRIO

Trata-se de recurso  apelatório  e  adesivo interpostos  por  Jarbas  de
Lucena Aguiar e  Condomínio do Edifício  Boulervard Manaíra,  respectivamente, contra
sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, a qual julgou
procedentes, em parte, os pedidos contidos na ação de cobrança ajuizada pelo recorrente
em face do ora apelante.

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo julgou
parcialmente  procedentes  os  pedidos  formulados  na  exordial,  condenando  o  réu  ao
pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias inadimplidas, inclusive as
que  se  venceram  no  curso  da  lide,  deixando  de  condená-lo  quanto  aos  honorários
advocatícios contratuais. 

Por  fim,  condenou  os  promovidos  em  custas  processuais  e
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor
da condenação.

Irresignado,  o  Sr.  Jarbas  de  Lucena  Aguiar ofertou  suas  razões
recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando, em apertada síntese,
que  dos  documentos  trazidos  pelo  recorrido,  verifica-se  apenas  uma  planilha  com  o
suposto débito, entretanto, sem especificar como se deu a elaboração dos cálculos para
comprovar a legalidade do alegado quantum debeatur.

Aduz que não há nos autos elementos suficientes que corroborem os
valores cobrados pelo apelado, assim, tem-se que a pretensão autoral merece ser julgada
totalmente improcedente.

Em seguida, a parte autora, também insatisfeita com a solução dada a
lide, manejou recurso adesivo (fls. 69/74), alegando apenas que a condenação deve abranger
também os honorários advocatícios contratuais.

Assevera que além da legislação civilista, as normas condominiais, que
também regem o presente caso, impõem que todas as despesas e custas processuais, inclusive
honorários  advocatícios  serão  pagas  pelo  condômino  inadimplente,  quer  dizer,  cabe  o
recorrido pagar as despesas com honorários de advogado, conforme se verifica no artigo 19,
parágrafo único da convenção condominial (fl. 19).

Devidamente  intimados,  apenas  o  promovente  apresentou  suas
Contrarrazões  (fls. 75/79).

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, os
autos não foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, §1º,
do RITJPB, c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.



É o relatório. 

VOTO EM CONJUNTO O APELO E O RECURSO ADESIVO.

Colhe-se  dos  autos  que  o  promovente,  Condomínio  do  Edifício
Boulevard  Manaíra,  ajuizou  a  demanda  visando  a  cobrança  das  taxas  condominiais
ordinárias e extraordinárias de janeiro/2012 a novembro/2012, além do ressarcimento dos
honorários advocatícios contratuais.

O  feito  tomou  seu  trâmite  regular,  sobrevindo  a  sentença  ora
guerreada  que,  conforme  relatado,  julgou  procedentes,  em  parte,  os  pedidos,  para
condenar  o  réu  ao  pagamento  das  taxas  condominiais  ordinárias  e  extraordinárias
inadimplidas,  inclusive as  que se venceram no curso  da lide,  deixando de condená-lo
quanto aos honorários advocatícios contratuais.  É contra esta decisão que se insurgem
ambas as partes.

Inicialmente,  vale  salientar  que  o  promovido,  realmente,  é
condômino do Edifício Boulevard Manaíra e que deixou de pagar as taxas condominiais
do período de janeiro a novembro de 2012, perfazendo um valor de R$ 4.012,86 (quatro
mil, doze reais e oitenta e seis centavos), o que demonstra fato constitutivo do seu direito
(art. 373, I, CPC). Ademais, é de bom alvitre ressaltar que foi declarada a revelia da parte
promovida, já que não houve contestação, no prazo legal.

Portanto,  entendo  que  é  obrigação  de  todos  os  proprietários  o
pagamento integral das taxas condominiais, sejam elas ordinárias ou extraordinárias. Não
devemos esquecer que a obrigação pelo pagamento das parcelas das referidas taxas é do
proprietário do bem porque ele é o titular do domínio, pois assim estabelece o art.1.345 do
Código Civil.

A Jurisprudência dos Tribunais pátrios entende nesse sentido:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  TAXAS
CONDOMINIAIS  EM  ATRASO.  BEM  QUE  INTEGRA   O
CONGLOMERADO  DE  IMÓVEIS  PERTENCENTES  A  UM  SÓ
CONDOMÍNIO. CERTIDÃO CARTORÁRIA COMPROBATÓRIA.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -  O  pagamento  de  taxas
condominiais é obrigatório para todos os proprietários/possuidores
de bens que fazem parte do conglomerado de imóveis pertencentes
a um só condomínio, conforme regramento disposto no art. 1.336
do Código Civil. - A obrigação pelo pagamento das parcelas das
referidas taxas é do proprietário do bem porque ele é o titular do
domínio, pois assim estabelece o art. 1.345 do Código Civil.” (TJPB
– AC 0027220-05.2007.815.0011 - Desembargador José Ricardo Porto
– 25/07/2017)



Caberia  ao  promovido  trazer  elementos  probatórios  de  fato
modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art.  373, II,  do CPC), não se
desincumbindo do ônus de provar a quitação da verba pleiteada. 

O  ônus  da  prova  quanto  ao  pagamento  de  tais  valores  é  do
condômino  réu,  por  constituir  fato  extintivo  do  direito  do  autor,  conforme  previsão
expressa do art. 373, II, do Código de Processo Civil:

 “Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.”

No  dizer  de  Kisch,  o  ônus  da  prova  vem  a  ser,  portanto,  a
“necessidade  de  provar  para  vencer  a  causa,  de  sorte  que  nela  se  pode  ver  uma
imposição e uma sanção de ordem processual”.1

O STJ adota entendimento dominante neste sentido, in verbis:

“[…]  Nos  termos  do  art.  333,  I  do  CPC,  caberá  ao  autor  a
demonstração  dos  fatos  constitutivos  do  seu  direito  e  ao  réu  a
demonstração dos fatos extintivos modificativos ou impeditivos do
direito do autor. 4. Agravo regimental não provido”2.

Analisando detidamente os autos, entendo que o Sr. Jarbas de Lucena
Aguiar (réu revel), na sua peça recursal, não trouxe nenhum comprovante de pagamento
da taxa condominial, apenas alegou que os cálculos foram elaborados de forma errônea.

Não há dúvida, portanto, da obrigatoriedade do pagamento do valor
pleiteado na inicial a título de taxa condominial, até porque o réu teve a oportunidade de
contrariar a tese defendida pela demandante e não o fez.

Quanto a insurgência do condomínio/recorrente (Recurso Adesivo),
em relação ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais,  entendo que não
merece prosperar, já que o contrato de prestação de serviço fora celebrado entre as partes,
não cabendo a terceiro a obrigação de arcar com esse gasto.

A jurisprudência assim já decidiu, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC)- AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO  POR  PERDAS  E  DANOS  -  DECISÃO
MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  -
INSURGÊNCIA  DO  AUTOR.  1.  A  pretensão  recursal  não  pode  ser

1 apud, Kisch, p. 421.
2 STJ, AgRg AREsp 245.185/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª TURMA, 17/09/2013, 20/09/2013.



acolhida,  tendo  em  vista  que  a  matéria  controvertida  nos  autos  foi
pacificada pela Segunda Seção do STJ no sentido de que a contratação de
advogados para atuação judicial na defesa de interesses das partes não
poderia se constituir em dano material passível de indenização, porque
inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório,
ampla defesa e acesso à Justiça. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no AREsp 516.277/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em 26.08.2014, DJe 04.09.2014)

“RESPONSABILIDADE  CIVIL  -  INCLUSÃO  DO  NOME  DO
DEVEDOR  NOS  CADASTROS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO  -
INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL - VALOR
DA  INDENIZAÇÃO  -  MANUTENÇÃO  -  RESSARCIMENTO
HONORÁRIOS  CONTRATUAIS  -  IMPOSSIBILIDADE  -  JUROS
MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - RELAÇÃO CONTRATUAL - ART.
219  DO  CPC  -  SENTENÇA  PARCIALMENTE  REFORMADA  DE
OFÍCIO. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao
crédito sem a configuração da inadimplência caracteriza a prática de ato
ilícito,  a ensejar indenização por danos morais,  os quais existem in re
ipsa, quer dizer, decorrem do próprio ato, prescindindo da comprovação
do prejuízo. O valor da indenização por danos morais deve ter caráter
dúplice,  tanto punitivo do agente,  quanto compensatório em relação à
vítima, que tem direito ao recebimento de quantia que lhe compense a
dor e a humilhação sofridas,  e  arbitrada segundo as circunstâncias do
caso concreto.  Se a parte contrata advogado particular, deve suportar os
gastos advindos dessa relação contratual, pois o contrato firmado entre o
cliente e o advogado não cria obrigações para terceiro. V.V. Os juros de
mora devem ser aplicados a partir da data da citação,  por se tratar  de
responsabilidade contratual, nos termos do art. 219 do CPC.” (TJMG – Ac
10701110272146001 -  Relatora: Mônica Libânio – 28/10/2015)

“AÇÃO  DE  PERDAS  E  DANOS.  RESSARCIMENTO  HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.  COMPENSAÇÃO  DE  HONORÁRIOS.  VALOR.
MAJORAÇÃO.  1.  A  relação  contratual  havida  entre  o  cliente  e  seu
advogado  não  cria  direito  ou  obrigações  para  terceiros,  sendo
absolutamente descabida a pretensão do vencedor de ver-se ressarcido
pela  parte  contrária  quanto  ao  dispêndio  de  tal  verba. 2.  Nos  casos
desucumbência  recíproca  é  devida  a  compensação  de  honorários
advocatícios, nos termos da Súmula nº 306 do STJ, mesmo que um das
partes esteja sob o pálio da Justiça gratuita.  3.  A ausência de valor da
condenação, como no presente caso, impõe a observância do § 4º, art. 20,
do CPC, que prevê apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das
alíneas a, b e c do § 3º. 4. Tendo os honorários sido fixados em patamar
excessivo, cabe a sua redução.” (TJMG – Ac 10701110064758001 – Relator:
Wagner Wilson – 31/07/2013)

Portanto, como a relação contratual fora celebrada entre o cliente e
seu  advogado,  ela  noa  cria  obrigações  para  terceiros,  sendo  descabido  o  pedido  do



vencedor de ressarcimento das verbas honorárias pagas por ele para o seu causídico.

Em razão de todas as considerações tecidas acima, nego provimento
ao apelo e ao recurso adesivo, mantendo por completo a decisão recorrida.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  aos  recursos, nos
termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de março de 2018.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


