
 

 

Superior Tribunal de Justiça

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 444.931 - SP (2005/0084165-3)
 
RELATOR : MINISTRO FERNANDO GONÇALVES
R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS
EMBARGANTE : ASSOCIAÇÃO CIVIL PARQUE IMPERIAL DA 

CANTAREIRA 
ADVOGADO : PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES 
EMBARGADO : ROBERTO GERMANO FREDERICO BURGDORF 
ADVOGADO : NIVALDO ADÃO FERREIRA JÚNIOR E OUTROS

EMENTA

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS DE MANUTENÇÃO DO 
LOTEAMENTO. IMPOSIÇÃO A QUEM NÃO É ASSOCIADO. 
IMPOSSIBILIDADE.
- As taxas de manutenção criadas por associação de moradores, não 
podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado, nem 
aderiu ao ato que instituiu o encargo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de 
Justiça na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, preliminarmente, 
por maioria, conhecer dos embargos de divergência, vencidos os Srs. Ministros Carlos 
Alberto Menezes Direito e Ari Pargendler, que não os conhecia, e, no mérito, por 
maioria, negar-lhes provimento. Vencidos os Srs. Ministros Relator e Jorge 
Scartezzini. Lavrará o acórdão o Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros. Votaram 
com o Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros os Srs. Ministros Carlos Alberto 
Menezes Direito e Ari Pargendler. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Aldir 
Passarinho Junior, Nancy Andrighi, Castro Filho e Barros Monteiro. Presidiu o 
julgamento o Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha. Sustentaram oralmente, pela 
embargante e pelo embargado, respectivamente, os Drs. Pedro Naves e Nivaldo Adão 
Ferreira Junior.

Brasília (DF), 26 de outubro de 2005 (Data do Julgamento)

MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS  
Relator
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 444.931 - SP (2005/0084165-3)
 

RELATÓRIO

EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES: 

A ação declaratória proposta por ROBERTO GERMANO FREDERICO 

BURGDORF visando eximir-se da responsabilidade pelo pagamento de encargos 

condominiais à ASSOCIAÇÃO CIVIL PARQUE IMPERIAL DA CANTAREIRA, na  

condição de proprietário dos lotes 17 e 18, da quadra K, localizados naquele  

loteamento, foi julgada procedente pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de 

Mairiporã, com improcedência da reconvenção.

Apelaram as partes e a Oitava Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo houve por bem não conhecer dos  

recursos do autor-reconvindo e dar parcial provimento ao apelo da 

ré-reconvinte, consoante acórdão que guarda a seguinte ementa:

"Loteamento fechado - Administração exercida por associação 
criada para esse fim - Responsabilidade do proprietário de imóvel 
situado no loteamento, pela quota-parte das despesas com os 
serviços de manutenção, conservação e segurança, 
independentemente de haver se filiado à associação ou de ter 
assumido de forma expressa essa obrigação - Multa incabível na 
espécie - Não conhecimento dos recursos interpostos pelo 
autor-reconvindo. Recurso da ré-reconvinte parcialmente 
provido."

Os embargos de declaração foram rejeitados, dada a ausência de 

obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Pela Terceira Turma - Relator o Ministro ARI PARGENDLER - foi 

conhecido e provido o especial interposto por Roberto Germano Frederico 

Burgdorf, julgando-se prejudicado aquele de interesse da Associação Civil 

Parque Imperial da Cantareira. O acórdão está ementado, verbis :

"CIVIL. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE 
CONTRIBUIÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS.
O proprietário de lote não está obrigado a concorrer para o 
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custeio de serviços prestados por associação de moradores, se não 
os solicitou. Recurso especial conhecido e provido." 

Embargos de declaração rejeitados - Relator o Min. HUMBERTO 

GOMES DE BARROS.

Nestes embargos de divergência, a Associação Civil Parque 

Imperial da Cantareira sustenta que o julgado destoa por completo da pacífica e 

remansosa jurisprudência da Quarta Turma, na medida em que fixa não ser o 

proprietário de imóvel integrante de loteamento urbanizado obrigado a 

concorrer para o custeio de serviços prestados por Associação de moradores se 

inexistente a relação de comunhão a tipificar a co-propriedade das áreas 

comuns, bem como se não é ele associado à entidade administradora.

Com a adoção deste posicionamento, realça a embargante estar o 

acórdão embargado em confronto com o Resp 439.661/RJ - Relator o Min. RUY 

ROSADO DE AGUIAR, cujo acórdão assinala na ementa respectiva:

"CONDOMÍNIO ATÍPICO.  Associação de moradores. Despesas 
comuns. Obrigatoriedade.
- O proprietário de lote integrante de gleba urbanizada, cujos 
moradores constituíram associação para prestação de serviços 
comuns, deve contribuir com o valor que corresponde ao rateio 
das despesas daí decorrentes, pois não é adequado continue 
gozando dos benefícios sociais sem a devida contraprestação. 
Precedentes."

De igual modo com a decisão tomada no julgamento do Resp 

261.892/SP, ainda da relatoria do Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, que consigna 

na ementa do acórdão:

"... LOTEAMENTO . Administração. Despesas comuns. 
Enriquecimento injusto. Deve contribuir para as despesas comuns 
o proprietário de imóvel integrante de loteamento administrado 
por entidade que presta diversos serviços no interesse da 
comunidade (distribuição de água, conservação do calçamento, 
portaria, segurança, etc.), sob pena de enriquecimento injusto. 
Recurso não conhecido."
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Sustenta, então, a embargante a completa similitude fático-jurídica 

das espécies em confronto, pedindo o conhecimento e acolhimento dos 

embargos, nos termos do entendimento constante dos recursos especiais 

261.892/SP e 439.661/RJ, ambos da 4ª Turma, para reformar o acórdão 

embargado, julgando-se improcedente a ação declaratória, com retorno dos 

autos à 3ª Turma para exame do especial julgado prejudicado.

Admissibilidade 2352/53.

Impugnação - fls. 2355/2375.

É o relatório.
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 444.931 - SP (2005/0084165-3)
 

VOTO-VENCIDO

EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES (RELATOR): 

O debate gira em torno da possibilidade de associação de 

moradores de gleba urbanizada cobrar contribuição de proprietário de terreno 

que se recusa a pagar o custeio das despesas comuns.

O acórdão local mostra que a contribuição exigida pela associação 

visa cobrir o pagamento de serviços de segurança, manutenção e conservação 

de área de "loteamento fechado", "serviços esses que beneficiam todos os 

componentes daquela coletividade, propiciando melhores condições de 

conforto e segurança para aqueles que residem dentro da área do loteamento, e 

valorizando as cotas daqueles que ainda não erigiram nenhuma construção."

O acórdão embargado, no entanto, com apoio em julgado do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sustenta que não existindo 

condomínio juridicamente considerado, mas mera sociedade civil, sem 

indicação de co-propriedade, indevida se apresenta a exigência.

Em contraposição, adotando tese diametralmente oposta, em 

situação rigorosamente idêntica, a Quarta Turma, no julgamento do Resp 

439.661/RJ - Rel. o Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, assevera:

"CONDOMÍNIO ATÍPICO. Associação de moradores. Despesas 
comuns. Obrigatoriedade.
- O proprietário de lote integrante de gleba urbanizada, cujos 
moradores constituíram associação para prestação de serviços 
comuns, deve contribuir com o valor que corresponde ao rateio 
das despesas daí decorrentes, pois não é adequado continue 
gozando dos benefícios sociais sem a devida contraprestação. 
Precedentes."
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Idem no Resp 261.892/SP:

"1. Testemunha. Inversão da colheita da prova.
A tomada das declarações das testemunhas arroladas pela autora, 
antes do depoimento pessoal do seu representante, é simples 
irregularidade que não prejudicou a defesa das partes e, por isso, 
não é considerada causa de anulação do processo.
2. LOTEAMENTO . Administração. Despesas comuns. 
Enriquecimento injusto.
Deve contribuir para as despesas comuns o proprietário de imóvel 
integrante de loteamento administrado por entidade que presta 
diversos serviços no interesse da comunidade (distribuição de 
água, conservação do calçamento, portaria, segurança, etc.), sob 
pena de enriquecimento injusto.
Recurso não conhecido."

Importante destacar que este especial - 261.892/SP - diz respeito 

exatamente à Associação Civil Parque Imperial da Cantareira, situação 

demonstrativa de pronunciamentos diversos sobre o mesmo tema pelos órgãos 

fracionários integrantes da 2ª Seção.

Deste modo, conheço dos embargos e lhes dou provimento, haja 

vista (a) que o entendimento da própria Terceira Turma encaminha-se no 

sentido da tese dos acórdãos paradigmas, cabendo, por outro lado (b) o 

destaque que a adoção de posicionamento diverso consagraria o 

enriquecimento sem causa.

O proprietário de unidade em loteamento está obrigado a concorrer 

no rateio das despesas de melhoramentos que beneficiam a todos, ainda que não 

faça parte da associação, dado que, além de usufruir das benfeitorias comuns e 

dos serviços prestados e custeados pelos vizinhos, tem valorizado o seu 

patrimônio. Esta a jurisprudência majoritária:

"Ação de cobrança. Associação de moradores. Precedente.
1. Como assentado em precedente da Corte, o "Registro da 
Convenção de Condomínio tem por finalidade precípua 
imprimir-lhe validade contra terceiros, não sendo requisito 'inter 
partes'. Por isso não pode o condômino sob este fundamento 
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recusar-se a cumprir seus termos ou a pagar as taxas para sua 
manutenção".
2. Não tem apoio no direito autorizar que aquele que é beneficiado 
pela manutenção das áreas comuns deixe de pagar as despesas 
respectivas, prevista a incumbência da associação para esse fim.
3. Recurso especial não conhecido." (Resp 180.838/ SP, Rel. 
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO , DJU , 12.12.1999)

"CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - COTAS CONDOMINIAIS - CONVENÇÃO 
DE CONDOMÍNIO NÃO REGISTRADA - LOTEAMENTO - CONDOMÍNIO 
HORIZONTAL.
I - O Registro da Convenção de Condomínio tem por finalidade 
precípua imprimir-lhe validade contra terceiros, não sendo 
requisito "inter partes". Por isso não pode o condômino sob este 
fundamento recusar-se a cumprir os seus termos ou a pagar as 
taxas para sua manutenção.
II - Um condomínio, ainda que atípico, caracteriza uma comunhão 
e não se afigura justo, nem jurídico, em tal circunstância que um 
participante, aproveitando-se do "esforço" dessa comunhão e 
beneficiando-se dos serviços e das benfeitorias realizadas e 
suportadas pelos outros condôminos, dela não participe 
contributivamente.
III - Recurso conhecido e provido." (Resp 139.952/ RJ, Rel. 
Ministro WALDEMAR ZVEITER,  DJU , 19.04.1999)

"LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS COMUNS. 
RECURSO ESPECIAL COM BASE NA ALÍNEA “C”.
- Não-cumprimento das exigências previstas nos arts. 541, 
parágrafo único, do CPC , e 255, § 2º, do RISTJ . Dissonância 
interpretativa indemonstrada.
- Cabe ao proprietário de imóvel integrante de loteamento 
administrado por entidade que presta serviços no interesse da 
comunidade contribuir para as despesas comuns, sob pena de 
enriquecimento injusto. Precedentes do STJ.
Recurso especial não conhecido." (Resp 139.359/ SP, Rel. Ministro 
BARROS MONTEIRO,  DJU , 24.11.2003)

"Civil. Agravo no recurso especial. Loteamento aberto ou fechado.
Condomínio atípico. Sociedade prestadora de serviços. Despesas. 
Obrigatoriedade de pagamento.
- O proprietário de lote integrante de loteamento aberto ou 
fechado, sem condomínio formalmente instituído, cujos moradores 
constituíram sociedade para prestação de serviços de 
conservação, limpeza e manutenção, deve contribuir com o valor 
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correspondente ao rateio das despesas daí decorrentes, pois não 
se afigura justo nem jurídico que se beneficie dos serviços 
prestados e das benfeitorias realizadas sem a devida 
contraprestação. Precedentes." (AgRg no Resp 490.419/ SP, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI,  DJU , 30.06.2003)

Ante o exposto, acolho os embargos.

Ônus da sucumbência conforme fixados no acórdão do Tribunal de 

origem.
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 444.931 - SP (2005/0084165-3)
 

VOTO-PRELIMINAR

VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO:

Senhor Presidente, peço vênia ao Senhor Ministro Fernando 

Gonçalves para divergir.

Entendo que os paradigmas não revestem a mesma hipótese de fato. 

A circunstância de ser oriunda da mesma associação, do mesmo loteamento, não 

repercute, porque, nesse caso da Terceira Turma, que é o acórdão embargado, fiz 

questão de destacar, expressamente, no meu voto, como o eminente advogado da 

parte embargada salientou, que o autor da ação estava cobrando taxa, dita 

condominial, de uma pessoa que era proprietária de uma área e que não participava 

da associação, porque, segundo informação dos autos, a associação se formou 

posteriormente; ele já era proprietário da gleba. Ora, até por um princípio 

constitucional, se uma associação civil é constituída e a pessoa dela não participa 

porque já tinha a propriedade anterior, não se pode compeli-la a participar, pelo 

princípio da liberdade de associação.

Os outros precedentes que foram mencionados assumem a 

possibilidade de que a parte participou da constituição da associação e, nessa 

medida, tinha direito de ser cobrada para a sua contribuição. 

Neste caso concreto, como destaquei expressamente no meu voto, 

essa hipótese não vestia àquela dos anteriores precedentes, tanto que eu disse:

"Acompanho o Ministro Ari Pargendler , o qual foi muito 
preciso, como de hábito, ao indicar que, no caso, não tem fundamento 
a cobrança, porque a parte recorrente adquiriu o seu lote em 
loteamento aberto, sem a existência de qualquer associação. 

Nessa medida, de acordo com precedente desta própria 
Terceira Turma, não é possível impor-se-lhe a cobrança da taxa, à 
guisa de condomínio."

Por essa razão, acompanhei o Senhor Ministro Ari Pargendler. Assim, 

entendo que os paradigmas não vestem a mesma disciplina fática do acórdão 

embargado, pouco relevando, peço vênia para insistir, que tenha precedente com 
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relação à mesma associação, porque pode ocorrer que, naquele precedente, a parte 

executada, ré da ação de cobrança, tenha participado da constituição da 

associação. 

Essa é a minha perspectiva com relação à matéria e, por essa razão, 

não conheço dos embargos de divergência.
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 444.931 - SP (2005/0084165-3)
 

VOTO-PRELIMINAR

MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Sr. Presidente, 

na verdade, essa cobrança tem toda a característica de uma taxa e, mesmo a taxa 

tributária, só e impositiva em função de lei; aí não há um fundamento legal.

Peço vênia à divergência para acompanhar o Sr. Ministro Relator, 

conhecendo dos embargos de divergência.
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 444.931 - SP 
(2005/0084165-3)
 

SEGUNDA SEÇÃO - 26.10.2005

VOTO PRELIMINAR VENCIDO

EXMO. SR. MINISTRO ARI PARGENDLER: 

Sr. Presidente, data venia  do voto do Sr. Ministro 
Relator, acompanho o voto divergente do Sr. Ministro Carlos 
Alberto Menezes Direito, não conhecendo dos embargos de 
divergência.

Documento: 590014 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 01/02/2006 Página  1 2 de 16



 

 

Superior Tribunal de Justiça

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 444.931 - SP (2005/0084165-3)
 

VOTO-MÉRITO

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO:
Senhor Presidente, conhecidos os embargos de divergência, eu os 

rejeito, com a mesma fundamentação.
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 444.931 - SP (2005/0084165-3)
 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO 
ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. 
TAXAS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO. 
IMPOSIÇÃO A QUEM NÃO É ASSOCIADO. 
IMPOSSIBILIDADE.
- As taxas de manutenção criadas por associação de 
moradores, não podem ser impostas a proprietário de 
imóvel que não é associado, nem aderiu ao ato que 
instituiu o encargo.

VOTO-VENCEDOR

MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Valho-me do 

relatório lançado nos autos pelo eminente Ministro Fernando Gonçalves, Relator 

destes embargos de divergência.

A questão é simples: o embargado não participou da constituição da 

associação embargante. Já era proprietário do imóvel, antes mesmo de criada a 

associação. As deliberações desta, ainda que revertam em prol de todos os moradores 

do loteamento, não podem ser impostas ao embargado.

Ele tinha a faculdade - mais que isso, o direito constitucional - de 

associar-se ou não. E não o fez. Assim, não pode ser atingido no rateio das despesas de 

manutenção do loteamento, decididas e implementadas pela associação.

Em nosso ordenamento jurídico há somente três fontes de obrigações: 

a lei, o contrato ou o débito. No caso, não atuam qualquer dessas fontes.

Com escusas ao eminente relator, rejeito os embargos de divergência.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

 
 

Número Registro: 2005/0084165-3 EREsp  444931 / SP

Números Origem:  1761644  200200678712

PAUTA: 26/10/2005 JULGADO: 26/10/2005

Relator
Exmo. Sr. Ministro  FERNANDO GONÇALVES

Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CESAR ASFOR ROCHA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. WASHINGTON BOLIVAR DE BRITO JUNIOR

Secretária
Bela. HELENA MARIA ANTUNES DE OLIVEIRA E SILVA

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE : ASSOCIAÇÃO CIVIL PARQUE IMPERIAL DA CANTAREIRA
ADVOGADO : PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES
EMBARGADO : ROBERTO GERMANO FREDERICO BURGDORF
ADVOGADO : NIVALDO ADÃO FERREIRA JÚNIOR E OUTROS

ASSUNTO: Civil - Sociedade Civil

SUSTENTAÇÃO ORAL

Sustentaram oralmente, pela embargante e pelo embargado, respectivamente, os Drs. Pedro Naves e 
Nivaldo Adão Ferreira Junior.
 

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Seção, preliminarmente, por maioria, conheceu dos embargos de divergência, vencidos 
os Srs. Ministros Carlos Alberto Menezes Direito e Ari Pargendler, que não os conhecia, e, no 
mérito, por maioria, negou-lhes provimento. Vencidos os Srs. Ministros Relator e Jorge Scartezzini. 
Lavrará o acórdão o Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros.

Votaram com o Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros os Srs. Ministros Carlos Alberto 
Menezes Direito e Ari Pargendler. 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Aldir Passarinho Junior, Nancy Andrighi, 
Castro Filho e Barros Monteiro. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha.
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 Brasília, 26  de outubro  de 2005

HELENA MARIA ANTUNES DE OLIVEIRA E SILVA
Secretária
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