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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 
0020178-54.2013.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante 
SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS DE PRÉDIOS E EDIFICIOS COMERCIAIS 
INDUSTRIAIS, RESIDENCIAIS... SINDICOND, são embargados CALCULAR 
SERVIÇOS PADRONIZADOS S/S LTDA. EPP e MARIA THEREZA BRANDÃO 
LIMA.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLAUDIO 
GODOY (Presidente), AUGUSTO REZENDE E RUI CASCALDI.

São Paulo, 19 de abril de 2016. 

Claudio Godoy
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo n. 0020178-54.2013.8.26.0000/50000

Comarca: Marília

Embargante: SINDICATO DOS CONDÔMINOS DE PRÉDIOS E 

EDIFÍCIOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, RESIDENCIAIS E 

MISTOS INTERMUNICIPAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(SINDICOND)

Embargados: CALCULAR SERVIÇOS PADRONIZADOS S/S LTDA. 

EPP E OUTRA

Juiz: Ernani Desco Filho

Voto n. 13.687

           Embargos de declaração. Responsabilidade civil. 
Difamação. Indevida imputação de atos de má gestão 
como forma de cobrança de contribuição sindical. 
Alegação de contradição, omissão e obscuridade. 
Questões alegadas, porém, expressamente examinadas 
no acórdão embargado. Prequestionamento. Distinção 
entre fundamento jurídico e fundamento legal. 
Desnecessidade de explicita alusão a dispositivo de lei. 
Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.

Cuida-se de embargos declaratórios 

opostos contra o acórdão de fls. 746/751, que negou provimento aos 

recursos interpostos. Sustenta o embargante que obscuro, contraditório 

e omisso o acórdão, já que não teria enfrentado a questão da ausência 

de prova do dano impingido às autoras. Por fim, requer haja 

pronunciamento a respeito da aplicação do art. 186 do Código Civil, 

para fins de prequestionamento.

É o relatório.
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Não há, na decisão embargada, 

obscuridade, omissão ou contradição a suprir, a rigor revelando-se real 

inconformismo do embargante, o que, porém, é sabido, não se presta a 

dar suporte à espécie recursal de que ora se cuida.

As questões envolvendo a 

comprovação da ocorrência dos fatos, até mesmo pela ausência de 

impugnação específica, e a consequente responsabilidade que deles 

advém, foram expressamente enfrentadas. A esse respeito, dentre outras 

passagens, consignou-se “evidente a exposição a que submetida, 

configurado o agravo à sua honra objetiva”, sendo certo que o próprio 

sindicato admite que o fez por irritação diante do que considerou um 

“boicote da administradora”.

Por meio de cada uma das numerosas 

correspondência enviadas, apontou-se que “se comunica aos síndicos 

iniciativa de provocação de órgãos públicos como se os autores 

estivessem descumprindo suas obrigações perante os condomínios, 

inclusive ao pressuposto de que, se as contribuições sindicais não 

estavam sendo pagas, então também outras despesas poderiam estar 

sendo olvidadas. E, sintomaticamente, remetendo ainda relação das 

contribuições em aberto”.

No que se refere ao valor da 

indenização pelos danos morais, também suficientemente explicitados 

os motivos que levaram à necessidade de sua fixação, reputado o 
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quantum arbitrado na sentença como correto.

Destarte, a matéria posta pelo 

embargante foi objeto de expressa apreciação. Nestes termos, não se 

justificam os embargos se manejados com o propósito de instaurar nova 

discussão sobre controvérsia já apreciada (RTJ 164/793).

Por fim, quanto à necessidade de 

prequestionamento, não há omissão que resulte da ausência de menção 

a dispositivos legais que o embargante colacione.

 A propósito, é preciso não confundir 

fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que 

emita juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por 

outra, impõe-se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça. 

Mas não, o que é algo diverso, a explicita alusão a dispositivos de lei. 

 O prequestionamento, com efeito, já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão 

prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl 

no AgRg no REsp. n. 1.172.919/PE).

 Com efeito, o acórdão embargado 

atende a esta exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa 

referência a preceitos de lei.

 Neste sentido, vale dizer, pela 
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desnecessidade daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS, 

365.079/SP, EDcl no Resp. 688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC; 

TJSP, EDcl 992.07.061429-5/5, 992.05.086671-0/5 e 

990.09.297427-0/5. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

embargos declaratórios.

CLAUDIO GODOY
relator
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