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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE,  E
CONTRADIÇÃO.  PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE.  DESCABIMENTO.  RECURSO
REJEITADO.

-  Os  embargos  de  declaração  consubstanciam  recurso  de
integração,  não  se  prestando  para  reexame  da  matéria.  Não
havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
julgado,  incabíveis  se  revelam  os  aclaratórios,  mesmo  que
tenham fnalidade específca de prequestionamento.

- “Constatado que a insurgência da embargante não diz respeito
a  eventual  vício  de  integração  do  acórdão  impugnado,  mas  a
interpretação que lhe foi desfavorável, é de rigor a rejeição dos
aclaratórios”1. Ademais, ao prequestionamento, entendo não ser
mister  o  exame  explícito  dos  artigos  ditos  como  violados
(prequestionamento  explícito),  sendo  sufciente  que  a  matéria
objeto  da  lide  tenha  sido  discutida  (prequestionamento
implícito).

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

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios,
nos termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento à f. 120.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Condomínio do

1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.



Edifício  Boulervard  Manaíra contra  acórdão  que  negou  provimento  aos  recursos
apelatório e adesivo.

Inconformado com o  provimento  in  questo,  o  embargante  opôs
recurso  de  integração,  para  sanar  supostas  contradição  e  obscuridade,  além  de
prequestionar a matéria.

Alega que “a decisão deste Juízo ao aplicar as normas ordinárias
quanto ao ônus de prova, fere a legislação federal tanto em relação ao Código Civil
Brasileiro quanto a provimento jurisprudencial do STJ.” 

Afrma que não restam dúvidas que o recorrente faz jus a receber
o  que  tiver  que  desembolsar  com  a  contratação  de  advogados  para  a  defesa  dos
interesses dele.

Ao  fnal,  requer  que  Vossa  Excelência  conheça  e  dê  total
provimento aos presentes aclaratórios, a fm de que aplique efeitos modifcativos para
que o acórdão seja reformado em prol do direito do embargante.

É o relatório.

VOTO

Compulsando  os  autos,  penso  que  o  recurso  não  deve  ser
acolhido, vez que não se destina a suprir omissão, contradição ou obscuridade, mas
prequestionar  e  rediscutir  matéria  que  versa  sobre  o  mérito  da  demanda,  o  que  é
impossível na via estreita dos embargos de declaração.

A esse respeito, o artigo 1.022, do CPC, preceitua o seguinte:

Art.  1.022.   Cabem  embargos  de  declaração  contra  qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

À luz  de  tal  raciocínio,  adiante-se  que não  se  detecta  qualquer
defeito a ser integrado no acórdão ora atacado, especialmente porquanto a lide fora
dirimida com a devida e sufciente fundamentação.

Com efeito, vislumbra-se que o acórdão apreciara toda a matéria
posta à análise, mormente ao se considerar que a matéria ventilada nos aclaratórios fora
devidamente analisada e motivadamente refutada no acórdão. Neste particular, tenho
que  não  subsiste  qualquer  vício  a  ser  integrado,  merecendo  destaque,



consequentemente,  excertos  da  decisão  ora  embargada,  a  qual  bem fundamentou  e
decidiu o feito, inclusive com fulcro na abalizada Jurisprudência:

“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
modifcativo,  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, modifcativo
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”.2

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 modifcativos ou impeditivos
do direito do autor. 4. Agravo regimental não provido”3.

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  acolhida,  tendo em vista  que  a  matéria
controvertida  nos  autos foi  pacifcada 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

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



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 confguração 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 frmado 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  fxados  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  ofcial,  mantendo  por
completo a decisão recorrida.”

Ademais,  para  se  chegar  a  uma  decisão  justa  e  confável,  o
magistrado não  está  obrigado a  rebater  e  se  manifestar  sobre  todos  os  argumentos
trazidos pela parte, entretanto os seus fundamentos devem ser sufcientes para embasar
a decisão, como no caso dos autos.

Entendo, destarte, que não se trata de vício a ser integrado, daí
porque  entendo  que  os  embargos  devem  ser  rejeitados,  até  porque,  conforme  tem
decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça,  “o magistrado não está obrigado a
rebater,  um a  um, os  argumentos  trazidos  pela  parte,  desde  que os fundamentos
utilizados tenham sido sufcientes para embasar a decisão.”4

Nesse referido prisma, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu:  “constatado que a insurgência da embargante não diz respeito a eventual
vício  de  integração  do  acórdão  impugnado,  mas  a  interpretação  que  lhe  foi
desfavorável, é de rigor a rejeição dos aclaratórios”5.

Portanto, tenho que esta não é a via correta para se rediscutir a
matéria,  até  porque  a  decisão  atacada  foi  devidamente  analisada  e  fundamentada.
Nesse diapasão,  afgura-se salutar  aduzir  que a  motivação contrária  ao interesse da
parte ou mesmo omissa em relação a pontos considerados relevantes ao recorrente não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios. Neste sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL -EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -REDISCUSSÃO  DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO - CONTRADIÇÃO OU ERRO
DE  FATO -NÃO-OCORRÊNCIA.  1.  Não ocorre  ofensa  ao  art.
535, I e II, do CPC, se o acórdão decide, fundamentadamente, as
questões essenciais ao julgamento da lide.  2.  Os embargos de
declaração  não  se  prestam  a  rediscutir  os  fundamentos  da
decisão embargada.6

A seu turno, no tocante ao prequestionamento da matéria, o STJ
“tem entendimento pacífco de que os embargos declaratórios, mesmo para fns de
prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos
4 STJ - REsp 1065913 / CE – Ministro Luiz Fux – T1 – Primeira Turma - DJe 10/09/2009 .
5 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.
6 STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1012178 PR 2007/0287525-2. 2ª T. Rel. Min. Eliana Calmon. 18/12/2009.



vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição)”.

Nesses termos, voto pela rejeição dos embargos de declaração. 

É como voto.

DECISÃO

A  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade, rejeitar  os  embargos
declaratórios, 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,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de maio de 2018.

João Pessoa, 09 de maio de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator
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