
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.313.784 - SP (2012/0050172-2)
  
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO MARCO BUZZI
RECORRENTE : HELOISA HELENA DE CARLI BARONI LASSANCE E OUTRO
ADVOGADO : WILLIAM PREZOUTTO SANTANA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SOCIEDADE MELHORAMENTOS PARQUE PRIMAVERA 
ADVOGADO : FÁBIO ADRIANO VITULI DA SILVA E OUTRO(S)

EMENTA
RECURSO ESPECIAL - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - 

CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE 
MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO 
ANUIU - IMPOSSIBILIDADE.

1. A causa de pedir não pode ser modificada após a 
estabilização da lide (art. 264 do CPC), sob pena de violar o 
princípio da demanda (art. 128 do CPC).

2. Nos termos do REsp n.º 1.280.871/SP, julgado sob o rito 
do art. 543-C do CPC, as taxas de manutenção criadas por 
associações de moradores não obrigam os não associados ou 
que a elas não anuíram.

3. Recurso especial parcialmente provido para julgar 
improcedente a ação de cobrança.

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, após o voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, Relator, negando 
provimento ao Recurso Especial, e a divergência aberta pelo Sr. Ministro Marco 
Buzzi, dando parcial provimento ao Recurso Especial, no que foi acompanhado 
pelos demais Ministros, por maioria, dar parcial provimento ao Recurso Especial 
para julgar improcedente a ação de cobrança, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Marco Buzzi. 

Vencido o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.Votaram com o Sr. Ministro 
Marco Buzzi os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti, 
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e João 
Otávio de Noronha. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro. 
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília (DF), 12 de agosto de 2015 (Data do Julgamento)

MINISTRO RAUL ARAÚJO 
Presidente

MINISTRO MARCO BUZZI 
Relator
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Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.313.784 - SP (2012/0050172-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : HELOISA HELENA DE CARLI BARONI LASSANCE E OUTRO
ADVOGADO : WILLIAM PREZOUTTO SANTANA 
RECORRIDO : SOCIEDADE MELHORAMENTOS PARQUE PRIMAVERA 
ADVOGADO : FÁBIO ADRIANO VITULI DA SILVA E OUTRO(S)

QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (RELATOR): Sr. 
Presidente, diante das posições que surgiram dos eminentes Colegas, creio que a 
matéria seja relevante, transcende o interesse das partes, e considero interessante 
prosseguirmos no julgamento. 

 Trago o mérito da questão à pauta, novamente, na sessão seguinte.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

 
 

Número Registro: 2012/0050172-2 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.313.784 / SP

Números Origem:  152501  4777174100  91379586520068260000

PAUTA: 13/11/2013 JULGADO: 27/11/2013

Relator
Exmo. Sr. Ministro  LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. WASHINGTON BOLÍVAR DE BRITTO JÚNIOR

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : HELOISA HELENA DE CARLI BARONI LASSANCE E OUTRO
ADVOGADO : WILLIAM PREZOUTTO SANTANA
RECORRIDO : SOCIEDADE MELHORAMENTOS PARQUE PRIMAVERA
ADVOGADO : FÁBIO ADRIANO VITULI DA SILVA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Pessoas Jurídicas - Associação

CERTIDÃO

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

Em Questão de Ordem formulada pelo Sr. Ministro Relator, a Seção, por maioria, não 
homologou o pedido de desistência, prosseguindo com o julgamento do feito. Ficaram vencidos os 
Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva.

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Marco Buzzi, Nancy Andrighi e Sidnei 
Beneti votaram com o Sr. Ministro Relator no sentido de continuar o julgamento do processo, que 
ficou adiado para a próxima sessão.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. 
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

 
 

Número Registro: 2012/0050172-2 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.313.784 / SP

Números Origem:  152501  4777174100  91379586520068260000

PAUTA: 25/03/2015 JULGADO: 25/03/2015

Relator
Exmo. Sr. Ministro  LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PEDRO HENRIQUE TÁVORA NIESS

Secretária
Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : HELOISA HELENA DE CARLI BARONI LASSANCE E OUTRO
ADVOGADO : WILLIAM PREZOUTTO SANTANA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SOCIEDADE MELHORAMENTOS PARQUE PRIMAVERA
ADVOGADO : FÁBIO ADRIANO VITULI DA SILVA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Pessoas Jurídicas - Associação

CERTIDÃO

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

"Adiado o julgamento para a próxima sessão, por indicação do Sr. Ministro Relator."
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

 
 

Número Registro: 2012/0050172-2 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.313.784 / SP

Números Origem:  152501  4777174100  91379586520068260000

PAUTA: 25/03/2015 JULGADO: 08/04/2015

Relator
Exmo. Sr. Ministro  LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO VIEIRA BRACKES

Secretária
Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : HELOISA HELENA DE CARLI BARONI LASSANCE E OUTRO
ADVOGADO : WILLIAM PREZOUTTO SANTANA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SOCIEDADE MELHORAMENTOS PARQUE PRIMAVERA
ADVOGADO : FÁBIO ADRIANO VITULI DA SILVA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Pessoas Jurídicas - Associação

CERTIDÃO

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

"Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Relator, com previsão de julgamento 
na sessão de 22.04.2015."
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

 
 

Número Registro: 2012/0050172-2 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.313.784 / SP

Números Origem:  152501  4777174100  91379586520068260000

PAUTA: 25/03/2015 JULGADO: 13/05/2015

Relator
Exmo. Sr. Ministro  LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. SADY D´ASSUMPÇÃO TORRES FILHO

Secretária
Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : HELOISA HELENA DE CARLI BARONI LASSANCE E OUTRO
ADVOGADO : WILLIAM PREZOUTTO SANTANA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SOCIEDADE MELHORAMENTOS PARQUE PRIMAVERA
ADVOGADO : FÁBIO ADRIANO VITULI DA SILVA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Pessoas Jurídicas - Associação

CERTIDÃO

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

"Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Relator, com previsão de julgamento 
para o dia 27.05.2015."
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

 
 

Número Registro: 2012/0050172-2 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.313.784 / SP

Números Origem:  152501  4777174100  91379586520068260000

PAUTA: 25/03/2015 JULGADO: 27/05/2015

Relator
Exmo. Sr. Ministro  LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PEDRO HENRIQUE TÁVORA NIESS

Secretária
Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : HELOISA HELENA DE CARLI BARONI LASSANCE E OUTRO
ADVOGADO : WILLIAM PREZOUTTO SANTANA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SOCIEDADE MELHORAMENTOS PARQUE PRIMAVERA
ADVOGADO : FÁBIO ADRIANO VITULI DA SILVA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Pessoas Jurídicas - Associação

CERTIDÃO

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

"Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Relator, com previsão de julgamento 
na sessão do dia 10.06.2015."
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

 
 

Número Registro: 2012/0050172-2 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.313.784 / SP

Números Origem:  152501  4777174100  91379586520068260000

PAUTA: 25/03/2015 JULGADO: 10/06/2015

Relator
Exmo. Sr. Ministro  LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PEDRO HENRIQUE TÁVORA NIESS

Secretária
Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : HELOISA HELENA DE CARLI BARONI LASSANCE E OUTRO
ADVOGADO : WILLIAM PREZOUTTO SANTANA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SOCIEDADE MELHORAMENTOS PARQUE PRIMAVERA
ADVOGADO : FÁBIO ADRIANO VITULI DA SILVA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Pessoas Jurídicas - Associação

CERTIDÃO

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

"Adiado por indicação do Sr. Ministro Relator, com previsão de julgamento na sessão do 
dia 24.06.2015."
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

 
 

Número Registro: 2012/0050172-2 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.313.784 / SP

Números Origem:  152501  4777174100  91379586520068260000

PAUTA: 25/03/2015 JULGADO: 24/06/2015

Relator
Exmo. Sr. Ministro  LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA HILDA MARSIAJ PINTO

Secretária
Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : HELOISA HELENA DE CARLI BARONI LASSANCE E OUTRO
ADVOGADO : WILLIAM PREZOUTTO SANTANA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SOCIEDADE MELHORAMENTOS PARQUE PRIMAVERA
ADVOGADO : FÁBIO ADRIANO VITULI DA SILVA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Pessoas Jurídicas - Associação

CERTIDÃO

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

"Adiado por indicação do Sr. Ministro Relator, com previsão de julgamento na sessão do 
dia 12.08.2015."

Documento: 1286117 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 06/10/2015 Página  9 de 51



 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.313.784 - SP (2012/0050172-2)
RECORRENTE : HELOISA HELENA DE CARLI BARONI LASSANCE E OUTRO
ADVOGADO : WILLIAM PREZOUTTO SANTANA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SOCIEDADE MELHORAMENTOS PARQUE PRIMAVERA 
ADVOGADO : FÁBIO ADRIANO VITULI DA SILVA E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

1. Sociedade Melhoramentos Parque Primavera ajuizou, em outubro de 
2001, ação de conhecimento em face de Heloisa Helena de Carli Baroni e Mario Ernesto 
Assumpção Lassance visando à condenação dos réus ao pagamento e ressarcimento 
dos serviços prestados pela autora quanto à manutenção de sua unidade residencial e do 
loteamento onde é situada (fls. 3/12). 

Aduziu, para tanto, ser associação sem fins lucrativos de moradores e 
proprietários do loteamento ("condomínio fechado") Parque Primavera, fundada em 
7/12/1975, que tem como finalidade "a manutenção e conservação de todos os bens em 
comum no parque Primavera, especialmente suas ruas, praças, jardins e logradouros já 
existentes ou que venham a existir, bem como a criação de benfeitorias, melhoramentos 
ou serviços de qualquer natureza que visem a comodidade, a segurança e o bem-estar 
dos moradores, bem como a valorização do loteamento" (art. 2º do Estatuto da 
Associação - fls. 22/30).

Ressaltou que os réus, proprietários de lote no "condomínio fechado", 
devem R$ 26.893,38 (vinte e seis mil oitocentos e noventa e três reais e trinta e oito 
centavos), sendo que, ao utilizarem todos os serviços prestados pela associação autora, 
sem pagar a contrapartida que lhes compete, estão se enriquecendo de forma ilícita, já 
que a propriedade se valoriza diante dos benefícios proporcionados e "que só acontecem 
em virtude dos demais associados arcarem com suas obrigações".

Enfatizou que "o objeto da presente ação não se trata puramente de uma 
cobrança de contribuição associativa, mas de retribuição pelos serviços prestados, o que 
não se confunde com tornar os réus sócios contra sua vontade ou com mantê-los 
obrigatoriamente associados contra a sua vontade. O fundamento da cobrança não é o 
vínculo associativo ou o cumprimento de obrigação contratual, mas sim a retribuição por 
serviços prestados e recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito".

Após regular processamento do feito, seguiu-se a sentença de fls. 586/595, 
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na qual o Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Carapicuíba/SP julgou 
procedente o pedido ao fundamento de que "a negativa de contribuição por parte do 
requerido caracteriza um enriquecimento sem causa, na medida em que usufrui dos 
serviços colocados à sua disposição sem a devida contraprestação" (fl. 595).

Irresignados, os réus interpuseram apelação, tendo o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, de forma unânime, rejeitado as preliminares e negado provimento 
ao apelo.

Confira-se a ementa do acórdão (fls. 691/701):

COBRANÇA DE TAXA DE ASSOCIADO - DESPESAS DE MANUTENÇÃO - 
REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DA AUTORA E DOS RECURSOS  
NATURAIS - QUESTÕES QUE TRANSBORDAM OS LINDES DA   
DEMANDA - AGRAVO RETIDO IMPROVIDO.
INÉPCIA DA INICIAL, INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA - 
NÃO CONFIGURAÇÃO - ASSOCIAÇÃO  DE MORADORES  DE 
LOTEAMENTO - PREVALÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DO PRINCÍPIO 
QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - APROVEITAMENTO  
DOS SERVIÇOS E OBRAS - DEVER DOS MORADORES DE 
CONTRIBUÍREM COM AS DESPESAS DELES DECORRENTES 
RECONHECIMENTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
PRELIMINARES  REJEITADAS. RECURSOS IMPROVIDOS.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, tendo o acórdão 
recebido a seguinte ementa (fls. 728/733):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO 
ACÓRDÃO PROLATADO - CARÁTER INFRINGENTE DA PEÇA 
APRESENTADA - INADMISSIBILIDADE - MERO INCONFORMISMO DA 
PARTE QUE DEVE SE UTILIZAR DE MEIO PROCESSUAL ADEQUADO 
PARA DEMONSTRÁ-LO.
EMBARGOS REJEITADOS.

Sobreveio, assim, recurso especial (fls. 735/820), fundado nas alíneas "a" e 
"c" do permissivo constitucional, no qual se alega, além de dissídio jurisprudencial, 
ofensa aos seguintes dispositivos:

a) artigo 5º, incisos II, XX e LV, da Constituição Federal - sustentam, no 
particular, que teria havido afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da 
ampla defesa e da liberdade de associação;

b) artigos 282, inciso IV; 295, inciso I e parágrafo único, incisos I, II e IV; 300 
e 301, incisos III, VIII e X, do Código de Processo Civil - defendem que teria havido 
inépcia da inicial por ausência de especificação do pedido, o que dificultou a defesa dos 
recorrentes;

c) artigos 267, inciso VI e 329, do Código de Processo Civil - alegam 
carência de ação por ausência de interesse processual e ilegitimidade ativa, "pois os 
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recorrentes nunca foram associados da recorrida, não havendo, portanto, que se falar em 
inadimplência";

d) artigo 333, I, do Código de Processo Civil - assinalam que não foram 
produzidas provas para constituição do direito da autora, ora recorrida;

e) Lei municipal n. 1.828/1995 e artigo 2º do Decreto municipal n. 
2.672/1998;

f) artigos 7º e 8º, alínea "d", da Lei n. 4.591/1964 - argumentam ser "ilícita a 
construção de muros, colocação de portões e guaritas que impeçam o livre acesso por 
parte de todos os cidadãos nas dependências da Recorrida, vez que a entrada do 
loteamento está situada em Estrada Municipal";

g) Lei n. 5.859/1972, Lei n. 7.102/1983 e artigo 2º da Lei n. 4.771/1965 e

h) artigos 14, inciso II, 16, 17 e 18, do Código de Processo Civil - aduzem ter 
havido litigância de má-fé, pois a recorrida teria agido com a intenção de alterar a 
verdade dos fatos.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso especial (fls. 1.191/1.207) 
argumentando, em suma, que não há falar em irregularidades na constituição da autora, 
conforme alegado no agravo dos recorrentes.

Outrossim, ressalta não ter havido cerceamento de defesa, que a matéria 
não teria sido prequestionada e que o dissídio jurisprudencial não teria sido demonstrado.

Enfatiza que o objeto da ação não é a cobrança de contribuição associativa, 
"mas de indenização por serviços prestados que geram um enriquecimento sem causa, o 
que não se confunde com tornar o réu associado contra a sua vontade" (fl. 1.201).

E continua: "Note-se que em nenhum momento foi requerida a vinculação 
compulsória dos réus, mas sim a indenização pela valorização de seu patrimônio, 
auferida graças às atividades da autora, fazendo valer o princípio jurídico que veda o 
enriquecimento ilícito, ou sem causa, disposto no art. 884 do Código Civil" (fl. 1.202).

Em sede de juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o recurso 
especial interposto (fls. 1.221/1.222).

Em 6/8/2013 foi acolhida Questão de Ordem proposta no voto-vista do 
Ministro Marco Buzzi para que o presente processo tivesse o seu julgamento afetado à 
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Em 21/11/2013, as partes juntaram aos autos petição na qual noticiam a 
realização de acordo e os recorrentes pedem a desistência do recurso especial.

Na sessão ocorrida no dia 27/11/2013, em Questão de Ordem formulada 
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por este relator, a Segunda Seção, por maioria, não homologou o pedido de desistência, 
prosseguindo com o julgamento do processo.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.313.784 - SP (2012/0050172-2)

VOTO VENCIDO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

2. Ressalta-se, primeiramente, que descabe a esta Corte apreciar violação a 
dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo 
Tribunal Federal. Nesses termos, os seguintes julgados: AgRg no Ag 703.474/SP, Rel. 
Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª 
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 29/09/2008; REsp 
623.770/SC, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 07/02/2008, DJe 13/03/2008.

3. Observa-se, também, que a pretensa violação aos artigos 7º e 8º, alínea 
"d", da Lei n. 4.591/1964; à Lei n. 5.859/1972; à Lei n. 7.102/1983, ao artigo 2º da Lei n. 
4.771/1965 e aos artigos 14, inciso II, 16, 17 e 18, do Código de Processo Civil mostra-se 
incognoscível por esta Corte, porquanto referidos diplomas legais e dispositivos se 
ressentem do indispensável prequestionamento, circunstância que atrai a incidência do 
verbete sumular n. 211 da Súmula deste Tribunal (AgRg no Ag 998.033/SP, Rel. Ministro 
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 
25/08/2008; AgRg no Ag 985.902/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 
QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 26/05/2008; EDcl no Ag 894.040/SP, Rel. 
Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2007, DJ 
03/12/2007 p. 322).

É sabido que, para que se configure o prequestionamento, é necessário que 
o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, 
emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua 
aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Em relação à alegada ofensa à Lei municipal n. 1.828/1995 e ao artigo 2º 
do Decreto municipal n. 2.672/1998, o recurso especial não prospera, porquanto é 
inviável, nesta via recursal, o exame da apontada ofensa a dispositivo de lei local, 
consoante dispõe o enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "Por 
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ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

5. Quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção 
de provas para constituição do direito da associação autora, melhor sorte não socorre 
aos recorrentes. 

Isso porque, no sistema de persuasão racional, ou livre convencimento 
motivado, adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, de regra, não cabe 
compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros 
meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o 
juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade 
da sua produção. Nesse sentido, é a jurisprudência da Casa: REsp 967.644/MA, Rel. 
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 
05/05/2008; REsp 844.778/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 08/03/2007, DJ 26/03/2007 p. 240. 

Importante ressaltar que o acórdão ora hostilizado consignou 
expressamente que:

Esclareço, a fim de refutar qualquer dúvida que possa pairar sobre a 
regularidade da cobrança exigida pela autora, que os demonstrativos de 
despesas de fls. 33/56 e 364/454, especificam de forma pormenorizada os 
gastos mensais havidos com a manutenção.
As fotografias de fls. 67/120, permitem vislumbrar que, de fato, se trata de 
loteamento bem gerido, vez que possui portaria fechada com portão retrátil e 
cancela automática para controlar a entrada e saída de moradores, visitantes 
e veículo com vigilância dia e noite; extensão do residencial murada com 
sistema de segurança; ruas pavimentadas, limpas; quadra esportiva, lago, 
pista de cooper com iluminação e de uso comum de todos os moradores, o 
que ratifica a necessidade de contribuição de todos os proprietários.

Ao assim decidir, os julgadores apreciaram as provas coligidas. Portanto, a 
análise do alegado cerceamento de defesa exigiria reapreciação do conjunto probatório, 
o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 
Justiça.

6. No mais, a principal questão controvertida consiste em verificar a 
possibilidade de as associações de moradores de loteamentos fechados serem 
ressarcidas pelos serviços prestados a proprietários não associados, e que não tenham 
se comprometido por qualquer negócio jurídico ao pagamento dessas despesas, com 
base na vedação legal ao enriquecimento sem causa.

Aqui, importante frisar desde logo, não se trata de condomínio que nasceu 
da vontade de vizinhos de fecharem área pública com a finalidade, por exemplo, de 
repartir despesas com segurança adicional privada na rua. No caso em exame, há um 
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grupo de proprietários de lotes individuais que se reuniram informalmente, com o intuito 
de criar condomínio fechado, de modo a suprirem os serviços essenciais que deveriam 
ser prestados pelo poder público, tais como segurança, distribuição de água, 
recolhimento de lixo, conservação das vias, dentre outros.

A sentença assim fundamentou a procedência do pedido (fls. 586/595):

Não se pode negar a existência de um loteamento fechado, em que a 
administração foi entregue a associação criada para este fim. As despesas 
comuns, tais como a cobrança de taxas referentes a orçamento aprovado em 
Assembléia Geral, podem sim ser exigidas dos proprietários, que assumem  
a obrigação de manutenção de equipamentos urbanos, que, normalmente, 
seriam da responsabilidade do Poder Público. É obrigação daquele que 
usufrui certas utilidades, contribuir na proporção indicada na convenção.
O fato é que a associação de moradores se destina a, em conjunto, viabilizar 
a solução de problemas, afetos a assuntos de interesse dos moradores, 
sendo uma sociedade civil formalmente constituída, com regimento interno 
próprio e com regras de convivência estabelecida entre os detentores das 
frações ideais do loteamento. Promove benfeitorias de interesse da 
comunidade, que atingem a todos, indistintamente, inclusive os requeridos.
Importa frisar que a associação possui clara vocação jurídica de condomínio, 
a despeito do "nomen iuris" adotado, possuindo, portanto, legitimidade para a 
cobrança de taxa correspondente ao rateio das despesas comuns.
Encontrando-se o requerido inserido dentro do espaço compreendido 
pela sociedade formalmente instituída e usufruindo por um longo 
período de tempo, dos benefícios colocados à sua disposição, pela 
associação, no exercício de suas atividades afins, não pode se furtar à 
obrigação de responder pela sua quota parte, se assim permanecer, 
ensejará o locupletamento ilícito às custas de outrem.
É certo que para que os interesses dos proprietários sejam atendidos, deve 
haver um órgão constituído, que administre o loteamento, arrecadando as 
contribuições necessárias para o pagamento dos serviços ordinários e para a 
execução de obras de interesse comum.
Não impede a cobrança e não obsta o dever de cumprir com o pagamento 
das taxas de manutenção, o reclamo quanto à qualidade do serviço, que 
deve ser argüido pela via judicial própria, não constituindo este motivo, fato 
impeditivo do pagamento.
Por isto que a não realização do asfalto, admitida pela autora na audiência de 
fls. 479, não retira a legitimidade da cobrança, já que boa parcela do 
asfaltamento foi realizada. A prova documental evidenciou que efetivamente 
a autora tem se desincumbido da obrigação de manutenção das vias, praças 
e logradouros públicos, ainda que esta fosse de competência do Município, 
omisso em cumprir com estas obrigações.
E o reconhecimento desta legitimidade não guarda qualquer relação com o 
nome dado aos logradouros públicos.
Não podem os requeridos se eximirem da obrigação ao pagamento das taxas 
de manutenção, sob a alegação de que não se trata de um condomínio e que 
a sua submissão às regras da sociedade, infringiria a regra de liberdade de 
associação.
O imóvel do requerido está compreendido dentro dos limites do 
loteamento denominado Parque Primavera, beneficiando-se assim, dos 
serviços prestados pela autora compreendidas neste loteamento.
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Diversamente do alegado em contestação, a inadimplência restou 
evidenciada nos autos pelo demonstrativo de fls. 11/12, que não foi 
impugnado especificamente. Os requeridos apenas aduziram que consta 
desta planilha um valor exorbitante.
Ademais,  o loteamento  foi  devidamente  constituído e está regulamentado 
por meio de uma ata devidamente registrada, segundo a qual, foi criada uma 
sociedade civil, denominada "Sociedade Melhoramentos do Parque 
Primavera", de fins não lucrativos e que objetivaria fundamentalmente 
conservar as benfeitorias existentes no Parque, criar serviços, visando a 
segurança, comodidade e bem estar dos seus moradores, bem como 
promover a valorização do loteamento.
Segundo a ata, aprovada pelos moradores, a sociedade autora tem por 
finalidade a manutenção e conservação de todos os bens em comum no 
Parque Primavera, especialmente suas ruas, praças, jardins e logradouros já 
existentes ou que venham a existir, bem como a criação de benfeitorias, 
melhoramentos ou serviços de qualquer natureza que visem a comodidade, a 
segurança e o bem estar dos moradores, bem como a valorização dos 
moradores, bem como a valorização do loteamento.
E os requeridos são proprietários de parte do lote 36 A, da gleba IV, no 
loteamento descrito ou lote 36-AI para efeitos cadastrais junto à 
administradora correspondente ao Lote 37 Quadra 04, conforme 
documento 13, juntado à inicial.
E sendo assim, estão inseridos na área abrangida pela'"prestação de 
serviço da associação, usufruindo via de conseqüência dos benefícios 
oferecidos pela associação.
Não há prova nos autos de que os requeridos tenham alugado o imóvel em 
questão para fins comerciais. O contrato de locação de fis. 216 e ss. 
demonstra que a locação é para fins residenciais. Assim, não há como 
admitir a coexistência de fins residenciais e comerciais, já que irregular 
eventual mantença de escritório de consultoria no loteamento, que tem 
destinação estritamente residencial.
A instituição do bolsão residencial estão regulamentada pelo Decreto n. 
1.828195 e não se reveste de qualquer ilegalidade, dado que se houve 
instalação de imóvel com fins comerciais, tal ocorreu na clandestinidade. 
Sequer constou tal finalidade do contrato de locação.
Não procede ainda, a alegação de que a autora estaria cobrando débitos 
quitados pela inquilina dos réus, pois os pagamentos relacionados aos 
recibos de fls. 223/232 se referem ao período de janeiro e novembro de 2000, 
débito que não consta da planilha de fls. 11/12.
Consigno ainda a absoluta inexistência de prova no sentido de que tenha a 
requerente se negado a receber pagamentos pretendidos pela inquilina, 
notadamente diante do recibo de fls. 232, juntado pelos próprios requeridos e 
assinado por Michel Edtion Saboya de Albuquerque.
O implemento das finalidades a que se propôs a sociedade dos 
moradores está sendo efetivamente sendo levado a efeito pela autora, 
nos termos da ata de fundação mencionada e igualmente juntada à 
inicial.
O pagamento dos impostos municipais e estaduais para a conservação da 
propriedade e segurança dos imóveis, não exime os requeridos da obrigação 
de arcar com o pagamento das prestações ora cobradas.
Os documentos juntados pela autora comprovam que ela mantém 
pessoal próprio e despende cuidados com a conservação do 
loteamento.
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Anexou aos autos as guias de recolhimento da previdência social, folha 
e pagamento dos funcionários, recibo de construção e engenharia de 
guias, sarjetas e pavimentação, recibos de fornecimento de materiais de 
construção, fotografias do asfalto e pavimentação realizados nas ruas  
do loteamento e esquema de segurança.
A autora juntou ainda as fls. 364/454 demonstrativos financeiros, 
balancetes e prestações de contas da administradora do residencial de 
dezembro de 2003 a maio de 2004, bem como folha de pagamento de 
funcionários contratados pela própria sociedade pela zeladoria, 
serviços gerais e portaria.
Neste ponto cumpre consignar que resta superada a questão suscitada na 
contestação que dizia respeito a juntada dos balanços patrimoniais e fiscais 
da associação, mais ainda assim, a documentação foi acostada aos autos.
Não se trata de obrigar os requeridos a fazerem parte de uma associação, 
como pretendem argumentar na contestação, sob o fundamento de 
infringência ao artigo 5º inciso XX, da Constituição Federal, que não guarda 
qualquer relação com a hipótese tratada nos autos. Não se trata de 
contribuição associativa, pois a obrigação decorre da condição de proprietário 
do imóvel localizado nos limites do loteamento.
Não se pode negar que a sociedade autora possui legitimidade para a 
cobrança das taxas de manutenção em questão porque autorizada em 
assembléia geral, nos termos do estatuto constitutivo, sendo desnecessária a 
concordância de todos os moradores e proprietários de imóveis que fazem 
parte  do loteamento.
Se assim fosse, qualquer implementação de organização seria inviável, dada 
a impossibilidade de se obter o consenso unânime de todos. Este é o ônus de 
se viver em sociedade, motivo pelo qual todos os moradores devem se 
submeter as regras aprovadas em assembléia geral. Não se trata, assim, de 
distinguir moradores e associados, como pretendem os requeridos.
Desse modo é que as decisões aprovadas em assembléia devem ser 
obedecidas pelos demais moradores, ainda que não tenham estado 
presentes ao ato. As decisões são legitimas porque tidas em assembléia e 
não arbitrárias ou infringentes de direitos.
Ademais, são feitas em prol dos interesses dos moradores, os quais estão 
obrigados a quitação das taxas de manutenção,  o estipulado corretamente 
no artigo 9º da Ata de Reunião de Fundação.
Ainda que não se tenha um condomínio nos moldes exigidos pela Lei 
4.591/64, tal fato não retira a legitimidade da sociedade autora em cobrar 
os valores das despesas de manutenção e afins. Por isso devem 
contribuir para as despesas comuns o proprietário de imóvel integrante 
de loteamento administrado por entidade que presta diversos serviços 
no interesse da comunidade, tais como distribuição de água, 
conservação do calçamento, portaria, segurança, etc., sob pena de 
enriquecimento ilícito.
É certo que toda a administração do loteamento está sob a 
responsabilidade da autora, associação criada para este fim, pelos 
moradores e proprietárias do loteamento. Inerente a esta atividade de 
administração está a execução de todos os serviços de interesse dos 
moradores e proprietários do loteamento, desde os relativos à 
segurança que envolve a contratação de pessoal e o pagamento de 
folha de salários relacionados com a manutenção das áreas 
consideradas comuns do loteamento (vias e praças). Daí a 
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responsabilidade de todos os proprietários de contribuir com a 
totalidade dos gastos, ainda que haja despesas relacionadas a 
obrigações atinentes ao Poder Público.
A prestação de serviço de portaria e de empregados vêm efetivamente 
sendo prestada, tanto que a requerente juntou à inicial, documentos que 
comprovam a prestação de serviços visando a segurança dos 
moradores, tais como portaria e portão e sistema de ronda e vigilância.
O sistema de segurança visa à proteção dos moradores e não a 
limitação ao direito de ir e vir. O imóvel de propriedade dos requeridos 
foi beneficiado com o implemento das melhorias havidas no loteamento, 
após a instituição da associação, não podendo ser furtar ao pagamento 
da respectiva contraprestação.
Não cabe no âmbito desta ação a discussão atinente a irregularidade de 
alguma relação trabalhista mantida entre a associação e o funcionário. Se o 
requerido comparecesse às assembléias e reuniões, poderia  perfeitamente 
discutir a respeito, mas simplesmente se omite e se nega a contribuir com as 
taxas de manutenção.
Quanto às melhorias que poderiam ser feitas pelo Poder Publico, tal como a 
pavimentação de ruas e outras, não verificou tampouco qualquer 
irregularidade, conforme já mencionado. Ainda que a associação cumpra 
função que pertence ao Estado, isso não autoriza venham os moradores das 
áreas beneficiadas se valerem de locupletamento ilícito, pois recebendo as 
benesses propiciadas pela autora, devem necessariamente oferecer a 
contraprestação.
No tocante ao valor cobrado a titulo de taxa mensal de manutenção, vejo que 
foi autorizada pela assembléia geral, cumprindo o requisito indispensável que 
a legitima, segundo o disposto no estatuto da associação.
Não há ofensa aos citados incisos II e XX, do artigo 5º da Constituição 
Federal, já que a contraprestação, conforme já mencionado, advém da 
percepção dos benefícios, auferidos pelos proprietárias das áreas em 
questão. Por isso a cobrança das taxas condominiais é legítima e valida, 
ainda que não seja típico condomínio, tendo em vista que o proprietário está 
usufruindo as melhorias e serviços prestados e o não pagamento ensejaria 
enriquecimento ilícito.
Assim, considerando inquestionável a obtenção de vantagens pela 
totalidade dos moradores, decorrentes dos serviços prestados pela 
associação, atendendo aos interesses da grande maioria da comunidade 
local, que não pode ficar privada de tais benefícios, em decorrência da falta 
de adesão de pequena parcela de descontentes, a ação é julgada 
procedente.
Por todo o exposto, entendo que os requeridos, embora não associados, 
estão obrigados ao pagamento das taxas condominiais cobradas pela 
requerente em razão dos serviços prestados ao loteamento, ainda que não 
tenham se comprometido por qualquer meio ou negócio jurídico ao 
pagamento dessas despesas.
Conforme já sustentado nesta decisão, a requerente deve  ser considerada 
um "condomínio atípico", que atua em benefício de todos os moradores da 
localidade, os quais se beneficiam dos serviços colocados à disposição e das 
benfeitorias realizadas e suportadas pelos demais.
A negativa de contribuição por parte do requerido caracteriza um 
enriquecimento sem causa, na medida em que usufrui dos serviços 
colocados à sua disposição sem a devida contraprestação.
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O acórdão recorrido (fls. 691/701), por seu turno, sumariou a moldura fática 
da demanda:

Nesta Câmara tem prevalecido o entendimento de que independentemente 
de ser o loteamento fechado ou aberto, condomínio de fato ou de direito, de 
ser o apelante associado ou não, é devido o rateio das despesas de 
manutenção, isso porque veda-se o enriquecimento sem causa.
[...]
A autora é sociedade civil sem fins lucrativos constituída em 1975 por 
proprietários do loteamento residencial, cujo estatuto encontra-se 
devidamente registrado, revelando, assim, sua legitimidade ativa para o feito.
[...]
Admitem, expressamente, os requeridos, que são proprietários de imóvel 
situado no loteamento.
Com efeito, embora se reconheça a inexistência de vínculo contratual entre 
as partes e a impossibilidade de serem os requeridos obrigados a 
compulsoriamente associarem-se à autora, é de rigor que se reconheça 
também que a demandante efetivamente prestou serviços em prol de 
todos os proprietários de lotes de terreno do loteamento denominado 
Parque Primavera, inclusive aos réus, tais como os de segurança e 
limpeza das vias de circulação interna daquele loteamento fechado, 
serviços esses cujo custeio há de ser rateado entre todos os 
beneficiados, mediante pagamento da importância mensal fixada pela 
assembléia geral dos associados, pois que não se afigura justo nem 
jurídico que se beneficie dos serviços prestados e das benfeitorias 
eventualmente realizadas, sem a devida contraprestação.
O fundamento da pretensão da autora é o princípio geral de direito que veda 
o enriquecimento sem causa, que inegavelmente ocorreria se os réus, 
beneficiados pelos serviços prestados, inclusive com a valorização de seu 
imóvel pelo fato de encontrar-se em loteamento fechado que conta com 
aqueles serviços, nada pagassem por eles. Tal principio, aliás, foi 
expressamente agasalhado pelo Código Civil atualmente em vigor (arts. 884 
a 886).
Em caso parelho (Ap. Cível no 83.718-4/9-00, de que foi relator o Des. Cezar 
Peluso, hoje Ministro do colendo Supremo Tribunal), esta Câmara assim 
também decidiu, deixando assentado:

"tal realidade corresponde, pois, a uma situação factual análoga à de um 
condomínio, cujas despesas, aproveitando a todos os condôminos, devem 
por todos ser suportadas, por que se não enriqueçam alguns, que não 
concorram para os gastos na proporção de sua parte, à custa da jactura 
dos outros, que, figurando no caso a superlativa maioria dos proprietários 
de lotes, financiam as obras e serviços de interesse comum, as quais, 
nada tendo de voluptuárias, só seriam escusadas quando as fizesse, ou, 
dada a natureza dalgumas delas, não estivera impedido de fazê-las o 
poder público.
Com reconhecer que há, aí, obrigação jurídica, a qual pode bem 
assentar-se na incidência analógica do art. 624, caput, do Código Civil, de 
modo algum pode pensar-se em violação do art. 5º, II, da Constituição da 
República. Pouco se dá não sejam os autores membros da sociedade civil, 
pois sua responsabilidade não nasce do contrato, 'nem de outro negócio 
jurídico qualquer, senão de ato-fato jurídico que, provocando 
enriquecimento óbvio, com a atribuição de resultado econômico das obras 
e serviços ao patrimônio deles, com desfalque alheio mas sem 
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justificação, irradia direito, ação e pretensão de caráter indenizatório: 'O 
fundamento das relações jurídica pessoais por enriquecimento injustificado 
está em exigência de justiça comutativa, que impõe restituição daquilo que 
se recebeu de outrem, sem origem jurídica. Também esse é o fundamento 
da obrigação de indenizar gastos que se fizeram, voluntariamente, no 
interesse de outrem" (Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Ed. 
Borsoi, 3ª ed., t. XXVI/120, par. 3.132, n. 1)".

Irrelevante se os réus são associados ou não da apelante, pois o bem jurídico 
tutelado pelo ordenamento é a vedação ao enriquecimento sem causa.
Esclareço, a fim de refutar qualquer dúvida que possa pairar sobre a 
regularidade da cobrança exigida pela autora, que os demonstrativos de 
despesas de fls. 33/56 e 364/454, especificam de forma pormenorizada 
os gastos mensais havidos com a manutenção.
As fotografias de fls. 67/120, permitem vislumbrar que, de fato, se trata 
de loteamento bem gerido, vez que possui portaria fechada com portão 
retrátil e cancela automática para controlar a entrada e saída de 
moradores, visitantes e veículo com vigilância dia e noite; extensão do 
residencial murada com sistema de segurança; ruas  pavimentadas, 
limpas; quadras esportiva, lago, pista de cooper com iluminação e de 
uso comum de todos os moradores, o que ratifica a necessidade de 
contribuição de todos os proprietários.
Portanto, impõe-se ressaltar que, quem não pretender fazer parte do 
loteamento, vindo a ter a natural obrigação de ressarcir as despesas da  
manutenção e conservação, pode perfeitamente se mudar e deixar de 
desfrutar dos beneficios de viver no local com todos os serviços.
Destarte, restando patente a obrigação dos apelados de suportar o 
pagamento das prestações mensais exigidas, [...].
Assim, pelo meu voto, rejeito as preliminares e nego provimento aos 
recursos.

É certo que a questão, por um outro ângulo, chegou ao Supremo Tribunal 
Federal, com o reconhecimento, inclusive, da repercussão geral de matéria correlata 
(tema n. 492) - cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e 
conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado -, no RE n. 
695.911 (conversão do AI n. 745.831/SP), da relatoria do Ministro Dias Toffoli.

Ocorre, porém, que a matéria trazida no recurso especial ora em exame é 
puramente infraconstitucional, conforme assinalou o acórdão recorrido: "irrelevante se os 
réus são associados ou não ao apelante, pois o bem jurídico tutelado pelo ordenamento 
jurídico é a vedação ao enriquecimento sem causa" (fl. 700).

Portanto, inexiste impedimento, a meu juízo, para o julgamento do recurso 
especial.

Outrossim, é importante consignar que a Segunda Seção desta Casa, por 
ocasião do recente julgamento do REsp n. 1.280.871/SP e do REsp n. 1.439.163/SP, 
pelo rito previsto no art. 543-C do Código de Processo Civil - cujos acórdãos ainda estão 
pendentes de publicação -, sedimentou o entendimento de que "as taxas de 
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manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados 
ou que a ela não anuíram".

No exaustivo voto apresentado pelo eminente Ministro Marco Buzzi, o 
Colegiado, à luz da Constituição Federal, deliberou sobre a (i)licitude e (im)possibilidade 
de cobrança compulsória de taxas e contribuições a proprietários não associados, 
realizadas por associação de moradores de condomínios de fato.

Todavia, parece interessante submeter à colenda Segunda Seção desta 
Corte questão diversa da que já foi afetada, complementar e correlata, intimamente 
relacionada à do julgamento ocorrido na sessão realizada no dia 11/3/2015.

7. Com efeito, é sabido que a atividade jurisdicional está adstrita tão 
somente à causa de pedir e ao pedido.

Confira-se, apenas para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. NOME 
ATRIBUÍDO À AÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. TARIFA 
DE ENERGIA ELÉTRICA. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL  NÃO CARACTERIZADO.
1. A natureza jurídica de uma ação é definida com base no pedido e na 
causa de pedir e não pelo nome a que lhe foi atribuída na petição inicial. 
Precedentes: REsp 1.025.920/RO, Terceira Turma, Rel. Min. Massami 
Uyeda, DJe 27.04.2010; REsp 509.300/SC, Terceira Turma, Rel. Min. 
Humberto Gomes de Barros, DJ 05.09.2005; REsp 650.677/MT, Primeira 
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 10.04.2006;
2. Não é possível alterar o entendimento do Tribunal a quo de que o corte de 
energia elétrica não é devido, uma vez que não ficou evidenciado que o 
recorrido não pagou os débitos decorrentes do centro de reciclagem. Incide, 
ao caso in fine, o Enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. É descabido o recurso interposto pela alínea c do inciso III do art. 105 da 
Constituição Federal, uma vez que o recorrente se limitou a transcrever 
ementas e trechos dos julgados apontados como paradigmas.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 846.793/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 24/08/2010)

No caso, extraio da peça vestibular o real escopo da autora com a presente 
demanda, qual seja, o ressarcimento proporcional dos custos de serviços prestados e 
usufruídos pelos réus, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa, não aceito 
em nosso ordenamento jurídico.

Confiram-se os seguintes excertos da petição inicial:

Ao usufruir de todos os serviços prestados pela associação autora, sem 
pagar a contrapartida que lhes compete, os réus estão a enriquecer 
ilicitamente, uma vez que sua propriedade valoriza-se diante dos benefícios 
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proporcionados pela autora, que só acontecem em virtude dos demais 
associados arcarem com suas obrigações (fl.10).
------------------------------------------------
De acordo com o que se pode constatar, o objeto da presente ação não se 
trata puramente de uma cobrança de contribuição associativa, mas de 
retribuição pelos serviços prestados, o que não se confunde com tornar os 
réus sócios contra sua vontade ou com mantê-los obrigatoriamente 
associados contra a sua vontade. O fundamento da cobrança não é o vínculo 
associativo ou o cumprimento de obrigação contratual, mas sim a retribuição 
por serviços prestados e recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito (fls.10- 
11).

Cuida-se, em realidade, de pretensão relativa a ressarcimento decorrente 
da prestação de serviços pela ora recorrida, com base no princípio legal da vedação ao 
enriquecimento sem causa em favor dos ora recorrentes. 

Assim, a meu sentir, a ação ora manejada possui natureza evidentemente 
ressarcitória, proporcional aos custos dos serviços prestados e usufruídos.

8. No mérito, em regra, nos casos em que se puder verificar a existência e 
comprovação de associação como condomínio de fato, em que se constata que os 
serviços essenciais - que deveriam ser prestados pelo poder público - foram mesmo 
efetivados pela associação, beneficiando, portanto, todos os proprietários de imóveis do 
loteamento, não cabe afastar o direito ao ressarcimento tão somente porque o 
proprietário não é associado.

Nesse sentido, trago trecho do voto da em. Ministra Nancy Andrighi no 
AgRg no REsp 490.419/SP:

A questão posta a desate pelos agravantes consiste em aferir se são 
obrigados ao pagamento das taxas condominiais cobradas pela agravada em 
razão dos serviços prestados ao loteamento, ainda que não sejam dela 
associados e não tenham se comprometido por qualquer negócio 
jurídico ao pagamento dessas despesas.
Compulsando os autos, verifica-se que os dispositivos legais tidos por 
violados não restaram apreciados pelo acórdão recorrido de modo a 
evidenciar o prequestionamento, requisito específico de admissibilidade do 
recurso especial.
Incide, na espécie, o entendimento consubstanciado no enunciado 211 da 
súmula deste Tribunal, o que impede o conhecimento do recurso especial 
pela alínea "a" do permissivo constitucional.
O recurso especial também não prospera pela alínea "c" do permissivo 
constitucional.
O STJ já firmou entendimento no sentido de que os proprietários de 
imóveis que usufruem dos serviços prestados por sociedade ou 
associação ao condomínio, ainda que atípico, devem contribuir no 
rateio das despesas, sob pena de enriquecimento ilícito.

Na mesma direção, o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no REsp n. 
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261.892/SP, afirma que o proprietário deve “contribuir para as despesas comuns [...] 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".

8.1. Na espécie, a solução da questão, por visar ao ressarcimento 
proporcional pelos serviços prestados, passa pelo princípio da vedação ao 
enriquecimento sem causa.

Limongi França apresenta o seguinte conceito para o instituto: 
"Enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito ou locupletamento ilícito é o acréscimo 
de bens que se verifica no patrimônio de um sujeito, em detrimento de outrem, sem que 
para isso tenha um fundamento jurídico". (FRANÇA, R. Limongi. Enriquecimento sem 
causa.  Enciclopédia Saraiva de Direito. São Paulo: Saraiva, 1987).

A doutrina mais moderna vem diferenciando enriquecimento sem causa de 
enriquecimento ilícito: "na primeira hipótese, falta uma causa jurídica para o 
enriquecimento. Na segunda, o enriquecimento está fundado em um ilícito. Assim, todo 
enriquecimento ilícito é sem causa, mas nem todo enriquecimento sem causa é ilícito". 
(TARTUCE, Flavio. Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 9. Ed 
- Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, p. 107/108).

Por isso é que optei por utilizar sempre a expressão enriquecimento sem 
causa, já que a questão tratada não se funda em ato ilícito, e sim na ausência de causa 
jurídica para o alegado enriquecimento.

O Código Civil de 2002, ao contrário do Código civilista de 1916, em que o 
enriquecimento sem causa era tido como princípio geral de direito, sem norma explícita a 
seu respeito, positivou o instituto nos artigos 884 ao 886:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será 
obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores 
monetários.
Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, 
quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a 
restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que 
justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.

Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao 
lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.

A questão ora em exame se situa, portanto, no que a doutrina classifica 
como enriquecimento sem causa resultante de despesas efetuadas por outrem.
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Trago, a propósito, trecho do percuciente texto de Luís Manuel Teles de 
Menezes Leitão:

4.3 O ENRIQUECIMENTO RESULTANTE DE DESPESAS EFETUADAS 
POR OUTREM 
Outra categoria de enriquecimento sem causa, que se distingue, quer 
do enriquecimento por prestação, quer do enriquecimento por 
intervenção, reside no enriquecimento resultante de despesas efetuadas 
por outrem (Aufwendungskondiktion ), no âmbito do qual se pode 
distinguir entre o enriquecimento por incremento de valor de coisas 
alheias (Verwendungskondiktion ) e aquele por pagamento de dívidas 
alheias (Rückgriffskondiktion )83.
No âmbito do enriquecimento por incremento de valor em coisas 
alheias, encontram-se situações em que alguém efetua despesas 
(gastos de dinheiro, trabalho ou materiais) em determinada coisa, que 
se encontra na posse do benfeitorizante ou, mesmo não se encontrando 
na sua posse, ele acredita que a coisa lhe pertence. Pode ainda 
considerar-se ocorrer uma hipótese de enriquecimento por incremento do 
valor de coisas alheias, na situação de alguém, embora conhecendo o caráter 
alheio da coisa, desconhece que se encontra a realizar as despesas com 
materiais seus e não com materiais alheios. No caso de essas despesas 
determinarem a aquisição de um benefício por outrem, o Código Civil 
brasileiro admite várias situações em que se verifica uma obrigação de 
restituir, limitada ao benefício obtido e, portanto, ao enriquecimento. 
Isso acontece nas despesas para produção de frutos (arts. 1.214, parágrafo 
único e art. 1.216); na restituição das benfeitorias necessárias e úteis ao 
possuidor (arts. 1.219 e ss.) e na confusão, comissão ou adjunção (arts. 
1.272 e ss.).
No âmbito do enriquecimento por pagamento de dívidas alheias, está em 
causa o fato de alguém pagar uma dívida alheia sem se enquadrar nas 
hipóteses em que se admite a transmissão do crédito, o reembolso da 
despesa ou a restituição com base no enriquecimento por prestação.
A categoria do enriquecimento por despesas aproxima-se bem mais do 
enriquecimento por prestação do que do enriquecimento por intervenção, na 
medida em que o autor da despesa a realiza voluntariamente, não estando, 
portanto, em questão uma defesa contra uma intervenção do enriquecido. 
Há, no entanto, especialidades dogmáticas resultantes no fato de não ocorrer 
aqui uma definição do fim da atribuição em relação ao incremento do 
patrimônio alheio, não podendo conseqüentemente a ausência de causa 
jurídica ser encontrada na frustração desse fim. Por outro lado, ao contrário 
do enriquecimento por prestação em que a própria autoria da prestação 
dispensa a aplicação do requisito “à custa de outrem”, no âmbito do 
enriquecimento por despesas, não se pode dispensar esse requisito. Quem 
efetua um incremento de valor numa coisa alheia só pode recorrer à ação de 
enriquecimento se as despesas tiverem sido suportadas pelo seu patrimônio, 
já não lhe devendo caber qualquer ação se, por exemplo, tiver utilizado 
materiais alheios ou força de trabalho de outrem (art. 1.257, parágrafo único).
Haverá, portanto, de encontrar outra fundamentação dogmática para a 
restituição nestes casos do enriquecimento sem causa.
Essa fundamentação reside na existência de um incremento no 
patrimônio do enriquecido, que não é conscientemente nem 
finalisticamente orientado pelo empobrecido, mas é suportado 
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economicamente pelo seu patrimônio. Esse sacrifício econômico 
determina a restituição do enriquecimento. Assim, ao contrário do que se 
passa no enriquecimento por prestação, no qual a frustração do fim visado 
com a prestação dá lugar à restituição, nessa categoria de enriquecimento 
sem causa, determina a restituição o fato de o incremento patrimonial 
do enriquecido ter origem em despesas suportadas pelo empobrecido, 
sendo por esse motivo considerado tal enriquecimento “à custa de 
outrem”. Não se põe por isso um problema de frustração do fim da 
prestação, inerente ao conceito de “ausência de causa jurídica”, mas 
antes de sacrifício patrimonial, inerente ao conceito “à custa de 
outrem”.
No âmbito dessa categoria de enriquecimento sem causa, coloca-se, 
com especial acuidade, o problema do enriquecimento imposto, uma 
vez que, se, por um lado, o enriquecido vem a se beneficiar das 
despesas realizadas pelo empobrecido, por outro, não tem normalmente 
possibilidade de impedir a sua realização, o que leva a considerar a 
imposição de um enriquecimento forçado. Tal imposição coloca 
problemas valorativos específicos, uma vez que a tutela do enriquecido 
contra essa imposição do enriquecimento pode justificar, no caso, um 
diferente entendimento dos pressupostos e do objeto da obrigação de 
restituição.
No nosso entender, só em caso de boa-fé do enriquecido, fará sentido 
estabelecer uma proteção contra a imposição do enriquecimento, pois 
se o enriquecido tem conhecimento da ausência de causa jurídica 
daquela aquisição, deverá proceder à sua restituição em espécie ou em 
valor objetivo, e não à restituição da poupança de despesas ou do valor 
subjetivo da aquisição. Já havendo boa-fé do enriquecido, a aplicação 
do limite do enriquecimento considerará a planificação subjetiva do 
enriquecido, não havendo um enriquecido efetivo se o incremento de 
valor não tem para ele qualquer utilidade. Na determinação dessa 
planificação subjetiva, é especialmente relevante a poupança de despesas, 
uma vez que o enriquecimento subsiste se o enriquecido planejava efetuar 
despesas que, desse modo, poupou.
(LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. O enriquecimento sem causa no 
novo código civil brasileiro , Conferência proferida na II Jornada de Direito 
Civil, realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça 
Federal, de 17 a 25 de novembro de 2003).

8.2. Nesse diapasão, é de concluir que somente após exame minucioso de 
cada caso, em concreto, é que se pode falar em enriquecimento sem causa advindo da 
utilização de serviço pelo habitante do condomínio de fato ou na impossibilidade de 
cobrança de quem não é morador, de forma que se evite a aplicação indiscriminada de 
um ou outro entendimento. A melhor solução para questões desse jaez é mesmo a 
análise caso a caso, observando-se pedido, causa de pedir e as circunstâncias fáticas da 
causa, a fim de verificar os limites e objetivos da demanda proposta.

Aqui, não posso deixar de mencionar trecho do parecer n. 8.642 - RJMB/tvm 
do eminente Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, no RE n. 
695.911/SP (conversão do AI n. 745.831/SP), relator Ministro Dias Toffoli, processo esse 
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que se encontra afetado ao rito da repercussão geral e que trata da cobrança, por parte 
de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano 
de proprietário não associado, destacando o que nos interessa no presente julgamento 
acerca do enriquecimento sem causa:

II) MÉRITO: LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS DE 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO FECHADO
Preconiza a Constituição Federal de 1988 que a política de desenvolvimento 
urbano tem por objetivo garantir o bem-estar dos habitantes das cidades. O 
ideal seria que o Poder Público ordenasse o espaço urbano com a finalidade 
de minimizar o caos instalado nos grandes centros. No entanto, a 
insegurança e a precariedade dos serviços públicos em geral leva os 
moradores de loteamentos a se agruparem sob a forma de associações civis, 
visando realizar benfeitorias e serviços de interesses comuns. Tais 
agrupamentos passam a comportar-se como condomínios: criam 
regulamentos, elegem administradores, contratam funcionários, fecham ruas, 
constroem portarias com vigilância e cobram pelas despesas decorrentes dos 
serviços prestados.
A doutrina define tais loteamentos fechados como sendo aqueles 
constituídos, inicialmente, sob a forma da Lei n° 6.766/79, mas que se 
afastam do loteamento tradicional por terem suas vias e logradouros acesso 
limitado ao trânsito de moradores e visitantes, mediante permissão ou cessão 
de uso pela municipalidade.Na maioria dos loteamentos fechados, no 
entanto, não há uma desafetação formal e expressa das áreas de uso 
comum do povo, mas omissão por parte do poder público, que não regulariza 
as situações já consolidadas. 
Por outro lado, os loteamentos fechados não se confundem com os 
condomínios propriamente ditos, pois enquanto naqueles as unidades são 
individuais e as áreas comuns são públicas e concedidas por ato precário do
Município; nestes a propriedade é indivisa, e as vias internas são de uso 
comum e exclusivo dos condôminos. Por outro lado, os condomínios são 
regulados pelos arts. 1.314 e seguintes do Código Civil, mas os loteamentos 
fechados carecem de legislação específica.2
Quer dizer, se a legislação não acompanha os anseios da sociedade, esta se 
adapta e procura novas soluções que atendam suas necessidades, surgindo 
daí o fechamento irregular de loteamentos constituídos sob a égide da Lei n° 
6.766/79, cujas áreas de uso comum do povo têm sua circulação restrita, 
com ou sem autorização do Município.
As associações de moradores, ao gerirem os loteamentos fechados, 
independentemente de uma efetiva relação condominial, ou de 
desafetação expressa do Município, favorecem a valorização da 
propriedade privada pela agregação de bens e de serviços de interesse 
comuns. Apesar disso, poderá haver moradores que, ancorados no 
princípio da liberdade de associação, não aceitem participar do rateio 
das despesas respectivas.
De fato, a Constituição garante a plena liberdade de associação (art. 5°, 
XVII, da CF), não podendo ninguém ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado (art. 5°, XIX, da CF). Canotilho afirma que os 
direitos fundamentais, dentre eles a liberdade de associação, são 
direitos constitutivos do próprio princípio democrático, inerentes ao 
Estado Democrático de Direito.
O direito fundamental à liberdade associativa, num contexto de 
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pluralismo e intersubjetividade, pressupõe o respeito à autonomia 
individual e à autodeterminação da pessoa, a qual está livre para se 
associar, ou não, e, estando associada, de participar da vontade coletiva 
formada a partir das decisões colegiadas e da gestão do condomínio, 
podendo votar e ser votada, no caso de pretender integrar a 
administração correspondente. O princípio da socialidade estabelece, 
no entanto, “que não há direitos individuais absolutos, cuja fruição seja 
realizada sem limites, mas antes os direitos devem ser exercidos em 
benefício da pessoa com vista à convivência social”.
Segundo Virgílio Afonso da Silva aplica-se a técnica da ponderação 
quando houver um conflito normativo, que se verifica diante da 
“possibilidade de aplicação, a um mesmo caso concreto, de duas ou 
mais normas cujas consequências jurídicas se mostrem, pelo menos 
para aquele caso, total ou parcialmente incompatíveis”.
Os direitos ora sob exame, embora aparentemente em conflito, regulam, 
na verdade, searas paralelas do direito, uma vez que não são 
excludentes ou condicionantes um do outro. A obrigatoriedade do rateio 
das despesas decorre do dever de probidade a todos imposta, não 
constituindo consequência do vínculo associativo.
Como se pode notar, o exercício da liberdade de associação é 
independente das obrigações decorrentes das limitações do direito de 
propriedade, cujo uso é condicionado ao interesse coletivo e à 
proibição de locupletamento ilícito. Não há, no caso, qualquer colisão 
entre interesses ou direitos que justifique a aplicação da técnica da 
ponderação.
Se de um lado há o interesse comum dos moradores de implementarem 
infraestrutura e serviços que venham a beneficiar a todos, embora não 
se configure um condomínio nos termos estritos da lei e não seja 
ninguém obrigado a se associar, de outro, não é razoável que prevaleça 
o interesse particular daquele que se recusa a partilhar das despesas, 
se locupletando do esforço alheia.
Os princípios da equidade e da eticidade são universais e se irradiam 
por todo o ordenamento jurídico, tendo sido adotado em caráter 
absoluto pelo Código Civil de 2002, sua finalidade é “fazer com que as 
pessoas, em seus relacionamentos, valorizem ao máximo, o culto do 
aperfeiçoamento de sua convivência social”.
Um dos consectários da eticidade é o princípio da vedação de 
enriquecimento sem causa, previsto nos arts. 884 a 886 do Código 
Civil/02, que condena o incremento patrimonial sem fundamento em 
título idôneo a justificá-lo.
O princípio da vedação do enriquecimento ilícito também encontra 
amparo nos objetivos da República, como relevante fator na construção 
de uma sociedade livre, justa e, principalmente solidária (art. 3°, I, da 
CF). A negativa de alguns moradores de custearem as despesas 
comuns afronta ainda o princípio constitucional da solidariedade, que 
impõe a todos um dever jurídico de respeito coletivo, que visa beneficiar 
a sociedade como um todo.
Em caso análogo, o Ministro Sepúlveda Pertence ressaltou que, mesmo 
havendo uma associação de moradores em lugar de um condomínio, não 
seria admissível o enriquecimento ilícito de alguns em detrimento do grupo.
Eis o teor do referido julgado:

“DECISÃO: RE, a e c, contra acórdão que tem a seguinte ementa: 
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'COBRANÇA – CONDOMÍNIO HORIZONTAL – OBRIGATORIEDADE DO 
PAGAMENTO DE COTAS – PAGAMENTO DECORRENTE DE 
SERVIÇOS PRESTADOS. Tendo o embargante adquirido imóvel em 
condomínio horizontal, em que as contribuições recebidas são 
integralmente revertidas em favor dos condôminos, com a prestação de 
serviços, inclusive de conservação, cabe a todos o pagamento de sua 
quota-parte, sob pena de haver enriquecimento ilícito por parte daquele 
que, sem pagar sua parte, usufrui dos serviços prestados à coletividade.
Fazendo a Associação de Moradores "OFERTA" de prestação de serviços 
a todos aqueles que adquiriram imóveis, que é "ACEITA", tacitamente, 
pela usufruição contínua daqueles serviços, que foram instituídos em 
benefício de toda a coletividade, dá-se entre ambos, o que a doutrina 
moderna civilista denominou de RELAÇÃO CONTRATUAL DE FATO.
Não obstante inexistir obrigatoriedade de participação em qualquer 
Associação, seja de que natureza for, em face da regra do artigo 5º, inciso 
XX, da Constituição Federal de 1988, todos aqueles que usufruem dos 
serviços necessários, por ela prestados, devem efetuar a respectiva 
contraprestação, pagando o respectivo preço.
Rejeição dos embargos impostos.'
Alega-se, em suma, violação do art. 5º, XX, da Constituição. Para alterar a 
conclusão do Tribunal a quo, no sentido da existência do condomínio, 
seria necessário o reexame de provas e fatos em que se fundamentou o 
acórdão recorrido. Firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que 
o RE não se presta a tal finalidade (Súmula 279). Ademais, ainda que se 
pudesse admitir a existência de uma associação de moradores e não de 
um condomínio, o art. 5º, XX, da Constituição, não admite enriquecimento 
ilícito por parte dos associados em detrimento do grupo. Nego seguimento 
ao RE.” RE 340561/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 01/02/2005) 
grifo nosso

Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo desprovimento do 
recurso extraordinário.

Dessume-se do referido parecer que o Ministério Público Federal sustenta 
que o princípio do enriquecimento sem causa encontra amparo no artigo 3º, inciso I, da 
Constituição Federal, "como relevante fator na construção de uma sociedade livre, justa 
e, principalmente solidária" e que "a negativa de alguns moradores de custearem as 
despesas comuns afronta ainda o princípio constitucional da solidariedade, que 
impõe a todos um dever jurídico de respeito coletivo, que visa beneficiar a sociedade 
como um todo".

Assim, a meu juízo, a liberdade de associação é independente das 
obrigações que decorrem do direito de propriedade, cujo uso está condicionado ao 
interesse coletivo e também à proibição de enriquecimento sem causa. Ou seja, no tema 
em comento, o princípio constitucional da liberdade de associação não se sobrepõe ao 
princípio constitucional da solidariedade e ambos devem conviver, de forma harmônica, 
conforme o caso concreto a ser analisado.

Nelson Rosenvald, ao abordar o princípio constitucional da solidariedade na 
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seara do direito privado, assim leciona:

Longe de representar uma simples carta programática, ou um vago programa 
político, a solidariedade será padrão interpretativo-integrativo do sistema, 
referência de leitura para as outras normas constitucionais e o ordenamento. 
O art. 3º [CF/88] enceta na solidariedade a teleologia da justiça distributiva 
com referência à igualdade substancial. O princípio da solidariedade provoca 
a transposição do indivíduo para a pessoa. A liberdade absoluta que permitia 
a cada um atingir o máximo de suas potencialidades cede espaço para a 
projeção da pessoa que coexiste em sociedade. (ROSENVALD, Nelson. 
Dignidade humana e boa-fé no Código Civil . São Paulo: Saraiva, 2005, p. 
173).

Daniel Sarmento também faz considerações que, a meu ver, se amoldam 
bem ao tema tratado, ao salientar que a solidariedade "implica o reconhecimento de que, 
embora cada um de nós componha uma individualidade, irredutível ao todo, estamos 
também todos juntos, de alguma forma irmanados por um destino comum"; e continua, 
afirmando que:

Ela [a solidariedade] significa que a sociedade não deve ser o locus  da 
concorrência entre indivíduos isolados, perseguindo projetos pessoais 
antagônicos, mas sim um espaço de diálogo, cooperação e colaboração 
entre pessoas livres e iguais, que se reconheçam como tais. (SARMENTO, 
Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas . Rio de Janeiro: Lumen 
Juris , 2004, p. 338).

Assim, nota-se que o enriquecimento sem causa previsto no Código Civil 
está plenamente de acordo com a Constituição Federal de 1988, farta de valores sociais, 
em que o indivíduo é sempre suplantado pelos interesses da coletividade.

9. Na espécie, a partir das premissas extraídas do quadro fático delineado 
pelo acórdão recorrido, o enriquecimento sem causa se deu em dois momentos: a) 
quando a ora recorrida demonstra que os recorrentes se beneficiaram de inúmeros 
serviços prestados por ela e que não pagaram por isso, o que configurou o pagamento de 
despesas por terceiros e b) com a prestação desses serviços, com toda a estrutura do 
condomínio de fato, a propriedade dos recorrentes automaticamente se valorizou.

Assim, há não só o serviço prestado, usufruído e não ressarcido, mas 
também acréscimo patrimonial concreto e substancial ao proprietário do bem. 

Ademais, conforme consignado na sentença e no acórdão recorrido, a 
associação comprovou o custo dos serviços prestados e por isso estão obrigados ao 
ressarcimento das despesas efetuadas e comprovadas pela ora recorrida.

10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.313.784 - SP (2012/0050172-2)
RECORRENTE : HELOISA HELENA DE CARLI BARONI LASSANCE E OUTRO
ADVOGADO : WILLIAM PREZOUTTO SANTANA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SOCIEDADE MELHORAMENTOS PARQUE PRIMAVERA 
ADVOGADO : FÁBIO ADRIANO VITULI DA SILVA E OUTRO(S)

RELATÓRIO

EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI:
Trata-se de recurso especial, interposto por HELOÍSA HELENA DE 

CARLI BARONI LASSANCE e MÁRIO ERNESTO ASSUMPÇÃO LASSANSE, 
fundamentado no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, no intuito de 
reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

No caso, a Associação de Moradores denominada "Loteamento Fechado 

Parque Primavera " promoveu ação de cobrança em face de Heloísa Helena de 
Carli Baroni e Mário Ernesto Assumpção Lassanse, tendo por escopo a condenação 
dos réus ao pagamento das taxas ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas 
(no curso da ação), pelas despesas de manutenção de sua unidade e pelos 
serviços postos a sua disposição (fls. 03/06).

Na petição inicial, qualificou-se como associação sem fins lucrativos, 
fundada em 07 de dezembro de 1975, formada por moradores e proprietários de 
loteamento fechado, tendo por finalidade "a manutenção e conservação de todos os 

bens em comum no Parque Primavera, especialmente suas ruas, praças, jardins e 

logradouros já existentes ou que venham a existir, bem como a criação de 

benfeitorias, melhoramentos ou serviços de qualquer natureza que visem a 

comodidade, a segurança e o bem-estar dos moradores, bem como a valorização 

do loteamento" (fl. 05, e-STJ).
Afirmou, assim, que a pretendida cobrança (no importe de R$  26.893,38 

- vinte e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos) funda-se 

no custeamento de taxas de manutenção ordinárias e extraordinárias relativas 
às despesas de execução de serviços realizados no loteamento fechado.

É, aliás, o que se extrai do seguinte excerto (fls. 06, e-STJ):
 
"Apesar de a autora cumprir com suas obrigações e de beneficiarem-se os 
réus com isso, estes tem sido inadimplentes, estando em débito para com 
a autora em R$ 26.893,38 compondo-se seus débitos de taxas ordinárias 
e extraordinárias, documento em anexo:
Os valores estão acrescidos dos encargos (multa, juros moratórios e 
correção monetária), relativos às prestações vencidas até outubro/2001."
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Os requeridos, em sede de contestação, aduziram, preliminarmente, 
inépcia da petição inicial, por ausência de causa de pedir e carência da ação, ao 
argumento de que não são associados da demandante. No mérito, pugnaram pela 
observância de seu direito constitucional de não serem obrigados a associar-se a 
qualquer entidade.

Em primeira instância, a ação restou julgada procedente, tendo o 
magistrado sentenciante deixado assente que: "encontrando-se o requerido dentro 

do espaço compreendido pela sociedade formalmente instituída e usufruindo por um 

longo período de tempo, dos benefícios colados à sua disposição, pela associação, 

no exercício de suas atividades afins, não pode se furtar à obrigação de responder 

pela sua quota parte, se assim permanecer, ensejará o locupletamento ilícito às 

custas de outrem" (fls. 586/595, e-STJ).
Irresignados, os demandados manejaram recurso de apelação.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao 

apelo, nos termos da seguinte ementa:

COBRANÇA DE TAXA DE ASSOCIADO - DESPESAS DE 
MANUTENÇÃO - REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DA AUTORA E 
DOS RECURSOS NATURAIS - QUESTÕES QUE TRANSBORDAM OS 
LINDES DA DEMANDA - AGRAVO RETIDO IMPROVIDO.
INÉPCIA DA INICIAL, INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA - 
NÃO CONFIGURAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE 
LOTEAMENTO - PREVALÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DO 
PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - 
APROVEITAMENTO DOS SERVIÇOS E OBRAS - DEVER DOS 
MORADORES DE CONTRIBUÍREM COM AS DESPESAS DELES 
DECORRENTES - RECONHECIMENTO - SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA MANTIDA.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS IMPROVIDOS.

A Corte Estadual asseverou, em suma, que "nesta Câmara tem 

prevalecido o entendimento de que independentemente de ser o loteamento 

fechado ou aberto, condomínio de fato ou de direito, de ser o apelante associado ou 

não, é devido o rateio das despesas de manutenção , isso porque veda-se o 
enriquecimento sem causa " (fl. 696, e-STJ - grifo nosso).

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
O presente recurso especial foi interposto pelos moradores com amparo 

nas alíneas "a" e "c", do permissivo constitucional, alegando, além de dissenso 
jurisprudencial, ofensa aos artigos 295, I, 297, VI, e 333, I, todos do Código de 
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Processo Civil  (fls. 169/174, e-STJ).
Sustentam, em síntese: 

a) cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de produção 
de provas destinadas essencialmente a demonstrar os fins da associação recorrida;

b) inépcia da petição inicial e carência da ação, pois, além de não 
apresentar as especificações alusivas aos períodos a que se referem as supostas 
cobranças e à natureza das taxas (ordinárias ou extraordinárias, isoladas ou 
cumuladas), deixou de comprovar a qualidade de associado dos réus;

c) impossibilidade de se conferir a um simples loteamento, em que 
inexiste co-propriedade de áreas comuns, o tratamento legal de condomínio; e,

d) ilicitude da cobrança pretendida, pois quando da aquisição de seu 
imóvel, não faziam parte de um condomínio fechado, tampouco se obrigaram a 
proceder a tal pagamento. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 1.191/1.207 (e-STJ).
Após o juízo positivo de admissibilidade pela instância ordinária (fls. 

1.223, e-STJ), os autos ascenderam a esta Corte Superior.
Levado à julgamento na sessão do dia 06 de agosto de 2013, a Quarta 

Turma do STJ, por unanimidade, acolheu a questão de ordem proposta por este 
signatário e afetou o julgamento à Colenda Segunda Seção (fls. 1.241, e-STJ).

Posteriormente, na assentada do dia 22 de abril de 2015, foi superada a 
questão da prejudicialidade da afetação em razão dos julgamento dos recursos 

repetitivos REsp n.º 1.280.871/SP e REsp n.º 1.439.163/SP, cuja temática é 
idêntica a presente hipótese.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.313.784 - SP (2012/0050172-2)
EMENTA

RECURSO ESPECIAL - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - 
CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE 
MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO 
ANUIU - IMPOSSIBILIDADE.

1. A causa de pedir não pode ser modificada após a 
estabilização da lide (art. 264 do CPC), sob pena de violar o 
princípio da demanda (art. 128 do CPC).

2. Nos termos do REsp n.º 1.280.871/SP, julgado sob o rito 
do art. 543-C do CPC, as taxas de manutenção criadas por 
associações de moradores não obrigam os não associados ou 
que a elas não anuíram.

3. Recurso especial parcialmente provido para julgar 
improcedente a ação de cobrança.

 

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Superada a questão de ordem, quanto à proposta de desafetação 

suscitada na sessão de julgamento do dia 22 de abril de 2015, ouso divergir do 
eminente Relator.

1. Inicialmente, insubsistente a argumentação de ocorrência de 
cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento do pedido de produção de 
provas destinadas essencialmente a demonstrar os fins da associação recorrida. 

É que a Corte Estadual, a partir do acervo probatório reunido nos autos, 
reconheceu que a demandante consubstancia sociedade sem fins lucrativos, o que 
torna despicienda a pretendida produção de provas.

É, aliás, o que se denota do seguinte excerto do acórdão recorrido:

"A autora é sociedade civil sem fins lucrativos sem fins lucrativos 
constituída em 1975 por proprietários do loteamento residencial, cujo 
estatuto encontra-se devidamente registrado, revelando, assim a sua 
legitimidade ativa para o feito."

A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que o julgamento 
antecipado da lide (artigo 330, inciso I, parte final, do CPC) não configura 
cerceamento de defesa, quando constatada a existência de provas suficientes para 
o convencimento do magistrado. Nesse contexto, a revisão do entendimento acerca 
da suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos esbarra no óbice 
Documento: 1286117 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 06/10/2015 Página  3 3 de 51



 

 

Superior Tribunal de Justiça

estabelecido na Súmula 07 do STJ. 
A propósito: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO 
DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO 
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o julgamento antecipado 
da lide (artigo 330, inciso I, parte final, do CPC) não configura 
cerceamento de defesa, quando constatada a existência de provas 
suficientes para o convencimento do magistrado. Nesse contexto, a 
revisão do entendimento acerca da suficiência dos elementos probatórios 
constantes dos autos esbarra no óbice estabelecido na Súmula 7/STJ. 
2. A comprovação acerca da legitimidade passiva da agravante e da 
existência de sua responsabilidade em ressarcir os prejuízos suportados 
pelos agravados, demanda a reapreciação probatória, obstada pela 
incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 131.338/SP, desta 
Relatoria, QUARTA TURMA Data do Julgamento 25/09/2012, DJe 
03/10/2012)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIVRE 
CONVENCIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 
DA SÚMULA DO STJ.
1. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os 
limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da 
produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu 
desnecessária a produção da prova pericial. O acolhimento das razões de 
recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. 
Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 
199954/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 
TURMA, DJe 07/03/2013) 

2. Incide, também, o referido óbice sumular no que se refere à alegação 
de que a demandante não teria delimitado, como seria de rigor, os débitos 
imputados aos réus. As instâncias ordinárias, de forma uníssona, reconheceram a 
suficiência dos demonstrativos apresentados, coerentes com a argumentação e 
pretensão expendidas no bojo de sua exordial. 

"Esclareço, a fim de refutar qualquer dúvida que possa pairar sobre a 
regularidade da cobrança exigida pela autora, que os demonstrativos de 
despesas de fls. 33/56 e 364/454, especificam de forma pormenorizada os 
gastos mensais havidos com a manutenção."

A revisão de tal entendimento demanda necessariamente o revolvimento 
da matéria fática-probatória, providência descabida na presente via especial.

3. De igual modo, no que se refere à alegação de inépcia da petição 
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inicial, efetivamente, a peça exordial expõe, de forma lógica e concatenada, a causa 
de pedir e o pedido, não encerrando, em si, qualquer causa de indeferimento ou de 
inépcia, previstas no artigo 295 do Código de Processo Civil. 

4. No mérito, todavia, assiste razão aos recorrentes quanto à ilicitude da 
cobrança ajuizada pelo condomínio de fato.

Com efeito, é falacioso o argumento de que se trata de pedido 
indenizatório por benfeitorias prestadas, pois, se assim o fosse, não se estaria na 
hipótese cobrando na ação ordinária valores relativos a taxas ordinárias e 
extraordinárias, mas a vantagem econômica e patrimonial auferida pelo beneficiário 
em seu patrimônio ou o valor específico despendido pela associação de moradores 
na execução de obra certa e determinada.

Não estamos, portanto, diante de uma ação indenizatória e esta não é, 
data maxima venia , a realidade dos autos, tanto é verdade que o condomínio de fato 
e irregular, para justificar a cobrança perante o Poder Judiciário, colacionou a folha 
de pagamento de empregados (auxiliares de serviços gerais e porteiros - fls. 51/59, 
e-STJ), serviços estes que, como atestaram os moradores e ora recorrentes, em 
carta direcionada à diretoria da associação, são executados pelo caseiro da 
residência, a qual, inclusive, inobstante o "serviço de portaria " cobrado, foi furtada 
(fato registrado em delegacia de polícia), revelando a pouca ou nenhuma utilidade e 
efetividade dos trabalhos prestados (fls. 230/233, e-STJ).

Tanto é que, adotando os próprios argumentos do condomínio de fato 
apresentados na peça de réplica à contestação dos réus ao juízo processante, a 
legalidade da cobrança das taxas de manutenção é defendida com fundamento na 
premissa de que "a mais recente jurisprudência, inclusive a que emana do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, está dirigida para o sentido de obrigar o 

proprietário de imóveis inseridos em loteamentos fechados com as características 

ora demonstradas e comprovadas a arcar com os rateios de despesas que são 

comuns a todos os interessados" (fl. 370, e-STJ).
Este, por certo, é o cenário fático assente nos autos, sendo impossível ao 

Superior Tribunal de Justiça, agora, por ilação ou por provocação nas contrarrazões 
recursais, alterá-lo, tendo, inclusive, a Corte Estadual restritivamente o delimitado 
nos seguintes termos (fl. 700, e-STJ):

"Esclareço, a fim de refutar qualquer dúvida que possa pairar sobre a 
regularidade da cobrança exigida pela autora, que os demonstrativos de 
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despesas de fls. 33/56 e 364/454, especificam de forma pormenorizada 
os gastos mensais havidos com a manutenção."

Ora, Eminentes Pares, a própria associação, ora recorrida, deixou 
consignado textualmente na ação de cobrança que a finalidade é receber o rateio 
das despesas, evidenciando nitidamente a causa de pedir de cobrança e não de 
"indenização de benfeitoria ". Nesse sentido, inclusive, o próprio relator admite que 
se trata de "ressarcimento decorrente de prestação de serviços pela ora recorrida ", 

ou seja cobrança das despesas de manutenção, porquanto, não existe nos autos 
a notícia que se procura a indenização da realização de uma obra específica que 
tenha, eventualmente, acrescido valor ao patrimônio dos recorrentes, em razão da 
completa inexistência de contexto fático que prove ou corrobore esta afirmação.

O presente julgamento, por inexistir qualquer fato sociológico ou jurídico 
novo capaz de alterar a interpretação legal e jurisprudencial dada ao tema,  se 
transfigura em uma tentativa, por inconformismo, de derruir o entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso repetitivo, tornando-se 
muito mais temerário e preocupante pelo aspecto de direito processual, qual seja: a 
superação de uma orientação firmada em processo objetivo por uma demanda 
casuística, que retira a força e o esforço desta Corte Superior em julgar os recursos 
representativos de controvérsia e fere visceralmente o princípio da segurança 
jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

De que vale então os enunciados firmados em recurso submetidos ao rito 
do art. 543-C se a Corte pode amparada em quaisquer fundamentos afastá-lo? A 
efetividade prática é nula.

O voto do relator adota como fundamento hábil para se delimitar a causa 

de pedir argumentos apresentados em contrarrazões de recurso especial, 
ignorando toda a causa petendi  apresentada na petição inicial da ação de cobrança 

que originou o presente apelo nobre, violando claramente os princípios da 
estabilização da lide (art. 264, do CPC) e da demanda (art. 128 do CPC), segundo 
o qual cabe ao titular da pretensão apresentá-la na via processual que entender 

adequada (ação de cobrança) e ao juiz decidir a lide nos limites em que foi 
proposta.

Com efeito, se as partes, de forma isolada, pudessem modificar, a seu 
livre talante, a postulação ou a defesa, já condensadas na inicial e na contestação, 
a própria jurisdição restaria inviabilizada, com prejuízos não só para o Estado, mas 
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sobretudo às próprias partes, que veriam o processo transmudar-se em uma 
colcha de retalhos infindáveis, sem que se pudesse identificar, ao final, que 
matéria estaria apta à dicção do direito, pelo juiz.

Sobre a matéria, cumpre citar o magistério doutrinário de NELSON NERY 
JUNIOR, o qual menciona o entendimento do professor HUMBERTO THEODORO 
JÚNIOR, in verbis :

"Modificação do pedido ou causa de pedir. Antes da citação, o autor 
pode modificar o pedido e a causa de pedir, sem o consentimento do 
réu. Da citação decorre, portanto, a estabilização do processo graças 
à litispendência (art. 219): a lide exposta pelo autor, na inicial, passa 
a ser o objeto do processo; e ocorre fixação tanto de seus elementos 
objetivos como subjetivos. 'Em consequência, desde então, não mais se 
permite: a) a modificação do pedido ou da causa de pedir, salvo acordo 
com o réu; b) nem a alteração das partes litigantes, salvo as substituições 
permitidas por lei; c) o juízo, também, não será alterado, pois se vincula 
pela propositura da ação (art. 87); mas essa vinculação é do órgão (juízo) 
e não da pessoa física do juiz, e recebe a denominação de perpetuatio 
jurisdictionis' (Theodoro, Curso, v. I, 2007, p. 341). (in Código de Processo 
Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11.ed., São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 521)" (grifo nosso)

Cite-se, também, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de 
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO. ARTIGO 3º, I DA LEI 7.787/89 E ARTIGO 22, I DA LEI Nº 
8.212/91. INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO 
RECONHECIDO. PEDIDO SUPERVENIENTE PELA COMPENSAÇÃO. 
FUNDAMENTO NÃO DEDUZIDO NA INICIAL. OFENSA AO ART. 294 DO 
CPC. ANÁLISE DA  MODIFICAÇÃO DO PEDIDO. MOMENTO. 
REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO 
STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. A petição inicial pode ser emendada, com a modificação do pedido 
ou de sua causa de pedir, sem a concordância da parte ex adversa , 
até a citação do réu, nos termos do art. 294 do CPC, sendo certo que 
após a estabilização do processo, constitui defeito insanável a 
modificação do pedido deduzido na inicial, à revelia da outra parte.
(...)
6. Recurso especial não conhecido.
(REsp 878.216/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 18/12/2008, DJe 18/02/2009)

Ora, na petição inicial, na contestação, na réplica, na sentença, nas 

razões de apelação, no acórdão recorrido e nas razões do apelo especial a causa 
de pedir descrita e decidida é de ação de cobrança, todavia, porque o condomínio 
de fato nas contrarrazões inova ao descrever a situação como uma pretensão 
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indenizatória, todo o processo assume agora nova roupagem, apta a superar e 
afastar uma tese firmada em sede de recurso repetitivo?

A resposta somente pode ser negativa, pois questão ora retratada, 

repisa-se, por mais cansativa que se possa parecer, é igual aos casos apreciados 
nos recursos repetitivos já aludidos, porque não é trazida nos autos de uma ação 
indenizatória, mas sim de cobrança, tendo sido, inclusive, dirimida dentro da 
mesma sistemática processual e pelo mesmo Tribunal de Justiça.

Ademais, o precedente aludido no REsp n.º 846.793/RS, pelo insigne 
relator, não é aplicável ao caso, porquanto, como pode se concluir da leitura do 
inteiro teor de seus fundamentos, o pedido emana de interpretação 

lógico-sistemática da petição inicial e não, data máxima vênia , das contrarrazões 
recursais como, no caso, é defendido.

Vale destacar, quantas vezes for necessário, que o fato gerador neste 
processo é idêntico àquele tratado no julgamento do REsp n.º 1.280.871/SP e do 
REsp n.º 1.439.163/SP (submetidos ao rito do art. 543-C do CPC), qual seja: a 
cobrança de uma indenização por um serviço ou benefício prestado por uma 
associação de moradores que se repetirá todos os meses, para sempre. Ora, essa 
indenização não é um fato eventual, mas sim, uma taxa, uma contribuição 
constante, repetida, permanente, ou seja, que se repetirá todos meses.

É uma taxa de condomínio portanto. 
Socorrendo-se dos elementos fáticos e imutáveis constantes na presente 

demanda, observa-se que foi ajuizada, nominalmente, uma ação de cobrança, cuja 
causa de pedir defrontou os princípios da liberdade associativa e do 
enriquecimento sem causa e, ao final, foi requerido pedido condenatório do 
pagamento das taxas de manutenção impostas pela associação de moradores 
(fls. 03/12, e-STJ).

Transcreve-se (fl. 03, e-STJ):

"SOCIEDADE MELHORAMENTOS PARQUE PRIMAVERA, sociedade 
civil sem fins lucrativos sediada em Carapicuíba-SP na Rua Eurico Gaspar 
Dutra, 255, Parque Primavera, inscrita no CGC/MF sob o n. 
60.549.656/0001-90, representada na forma de seus estatutos, conforme 
procuração e documentos estatutários em anexo, por seu advogado 
infra-assinado, vem respeitosamente à presença de V. Exa, propor:

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

em face de Mário Ernesto Assumpção Lassance, brasileiro, casado, 
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engenheiro, portador do RG n. 2543.582 e sua esposa Heloísa Helena de 
Carli Baroni, brasileira, portadora do RG n. 8.537.503-SSP-SP, inscritos 
no CPF/MG sob o n. 370.146.37-91, residentes e domiciliados na Rua 
Eurico Gaspar Dutra, 21 - Parque Primavera - Carapicuíba-SP, com base 
nos fatos e no direito que a seguir expõe." (grifo no original)

Colaciona-se, ainda, o seguinte trecho da causa de pedir (fl. 6, e-STJ):

"Os réus são proprietários de parte do lote 36A da gleba IV no loteamento 
descrito ou lote 36-AI e para efeitos cadastrais junto à administradora 
correspondem ao Lote 37 Quadra 04, conforme atesta o documento em 
anexo.
Apesar de a autora cumprir com suas obrigações e de beneficiarem-se os 
réus com isso, estes tem sido inadimplentes, estando em débito para 
com a autora em R$ 26.893,38 compondo-se seus débitos de taxas 
ordinárias e extraordinárias, documento em anexo."

E, o pedido formulado, ao final, arremata (fl. 12, e-STJ):

"A condenação dos réus ao pagamento do principal, no valor de R$ 
26.893,38, a ser acrescido dos valores e encargos das parcelas que se 
forem vencendo ao longo do desenrolar do processo, tudo corrigido 
monetariamente até a data do pagamento, acrescendo-se juros de mora e 
honorários de sucumbência no valor de 20% da condenação;"

Como visto, a causa de pedir e o pedido nos dão conta que o caso 

jamais tratou de ação de indenização.
Na presente hipótese, portanto, não há pedido de "obrigação de 

indenizar " como asseverado pelo ilustre Ministro, no voto ora proferido, pois a 

demanda foi apresentada pelo condomínio de fato à justiça paulista em sede sim 
de uma ação de cobrança de taxas ordinárias e extraordinárias e, não como se 
pretende crer, em uma ação indenizatória.

A Corte Estadual, por sua vez, ainda que tenha sutilmente tentado 
transmudar o objeto da querela, não conseguiu habilmente fazê-lo e, caso tivesse 

conseguido, estaríamos diante de uma evidente e clamorosa  violação ao princípio 
do dispositivo (art. 2.º do CPC) e da congruência ou adstrição entre o pedido e 
a decisão (art. 460 do CPC).

Registre-se, ainda, que os limites da causa de pedir restaram delineados 
pela instância soberana na análise fática no seguinte trecho do acórdão de 
apelação, ora recorrido (fl. 697, e-STJ):

"Por sua vez, o interesse de agir é vislumbrado pela necessidade da 
demandante vir a juízo protestar pela condenação dos requeridos ao 
pagamento dos rateios das despesas de manutenção do loteamento 
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frente à residência destes, utilizando-se de instrumento processual 
adequado para tal desiderato." (grifou-se)

Com efeito, o contexto fático acima descrito, ao qual não se pode fugir ou 

contornar, foi expressamente consignado na ementa do recurso de apelação, 
desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de que se tratava, na 

realidade, de cobrança de taxa de associação quanto à despesa de 
manutenção do condomínio de fato.

A propósito, confiram-se os exatos termos da síntese do julgamento do 
acórdão ora recorrido:

COBRANÇA DE TAXA DE ASSOCIADO - DESPESAS DE 
MANUTENÇÃO - REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DA AUTORA E 
DOS RECURSOS NATURAIS - QUESTÕES QUE TRANSBORDAM OS 
LINDES DA DEMANDA - AGRAVO RETIDO IMPROVIDO.
INÉPCIA DA INICIAL, INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA - 
NÃO CONFIGURAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE 
LOTEAMENTO - PREVALÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DO 
PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - 
APROVEITAMENTO DOS SERVIÇOS E OBRAS - DEVER DOS 
MORADORES DE CONTRIBUÍREM COM AS DESPESAS DELES 
DECORRENTES RECONHECIMENTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 
MANTIDA.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS IMPROVIDOS.

Destaca-se, ainda, que o julgado ora hostilizado, em suas razões de 

decidir, confrontou nitidamente as questões alusivas à liberdade associativa e à 
vedação ao enriquecimento sem causa, concluindo pela prevalência deste último 
princípio, em evidente dissonância com a orientação firmada nos recursos 
representativos da controvérsia julgados na sessão do dia 11 de março de 
2015 (REsp n.º 1.280.871/SP e no REsp n.º 1.439.163/SP), pela Colenda Segunda 
Seção.

Faz-se necessário, para evidenciar a afirmação ora peremptoriamente 
defendida por este magistrado e sepultar de vez a presente discussão, trazer à 
colação os fundamentos apresentados pelo relator do acórdão recorrido que 

indubitavelmente demonstram com clareza a identidade da presente matéria e a 
temática versada no REsp n.º 1.280.871/SP e no REsp n.º 1.439.163/SP 
(submetidos ao rito do art. 543-C do CPC), in verbis  (fls. 697/700, e-STJ):

"O recurso deve ser improvido.
Nesta Câmara tem prevalecido o entendimento de que 
independentemente de ser o loteamento fechado ou aberto, 

Documento: 1286117 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 06/10/2015 Página  4 0 de 51



 

 

Superior Tribunal de Justiça

condomínio de fato ou de direito, de ser o apelante associado ou não, 
é devido o rateio das despesas de manutenção, isso porque veda-se 
o enriquecimento sem causa.
(...)
No mérito, melhor sorte não lhes socorre.
Admitem, expressamente, os requeridos, que são proprietários de imóvel 
situado no loteamento.
Com efeito, embora se reconheça a inexistência de vínculo contratual 
entre as partes e a impossibilidade de serem os requeridos obrigados 
a compulsoriamente associarem-se à autora, é de rigor que se 
reconheça também que a demandante efetivamente prestou serviços em 
prol de todos os proprietários de lotes de terreno do loteamento 
denominado Parque Primavera, inclusive aos réus, tais como os de 
segurança e limpeza das vias de circulação interna daquele loteamento 
fechado, serviços esses cujo custeio há de ser rateado entre todos os 
beneficiados, mediante pagamento da importância mensal fixada pela 
assembléia geral dos associados, pois que não se afigura justo nem 
jurídico que se beneficie dos serviços prestados e das benfeitorias 
eventualmente realizadas, sem a devida contraprestação.
O fundamento da pretensão da autora é o princípio geral de direito que 
veda o enriquecimento sem causa, que inegavelmente ocorreria se os 
réus, beneficiados pelos serviços prestados, inclusive com a valorização 
de seu imóvel pelo fato de encontrar-se em loteamento fechado que conta 
com aqueles - serviços, nada pagassem por eles. Tal principio, aliás, foi 
expressamente agasalhado pelo Código Civil atualmente em vigor (arts. 
884 a 886).
(...)
Irrelevante se os réus são associados ou não da apelante, pois o bem 
jurídico tutelado pelo ordenamento é a vedação ao enriquecimento 
sem causa.
Esclareço, a fim de refutar qualquer dúvida que possa pairar sobre a 
regularidade da cobrança exigida pela autora, que os demonstrativos de 
despesas de fls. 33/56 e 364/454, especificam de forma pormenorizada os 
gastos mensais havidos com a manutenção.
Portanto, impõe-se ressaltar que, quem não pretender fazer parte do 
loteamento, vindo a ter a natural obrigação de ressarcir as despesas da 
manutenção e conservação, pode perfeitamente se mudar e deixar de 
desfrutar dos beneficios de viver no local com todos os serviços.
Destarte, restando patente a obrigação dos apelados de suportar o 
pagamento das prestações mensais exigidas, o recurso merece ser 
provido." (grifos nossos)

Efetivamente, o Tribunal de origem expressamente enfrentou a 
questão atrelada ao direito associativo dos querelados, reputando-a, contudo, 
irrelevante, a considerar que a utilização dos serviços postos à disposição dos 
proprietários de imóveis situados em loteamento fechado seria, segundo sua 
convicção, suficiente para a cobrança dos correlatos valores, sob pena de 
enriquecimento sem causa.

Diversamente, nos julgados repetitivos emanados pela Segunda Seção 
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do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.280.871/SP e REsp n.º 1.439.163/SP), 
apontados inclusive pelo ilustre Ministro Relator, reconhece-se que é 
imprescindível a anuência ou a adesão do proprietário aos termos constitutivos da 
associação de moradores, para que sejam lícitas tais cobranças nos exatos termos 
da Constituição da República, restando consolidado no âmbito desta Colenda Corte 

Superior a orientação jurisprudencial de que a liberdade associativa prepondera 
ao enriquecimento sem causa.

E, portanto, vale recordar, mais uma vez, que na esfera desta Egrégia 
Segunda Seção já foi travado o embate entre estes princípios e, segundo o 

entendimento da douta maioria, preponderou o preceito constitucional da 
liberdade de associação.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, no julgamento do RE n.º 
432.106/RJ, julgando caso idêntico, asseverou claramente que "as obrigações 
decorrentes da associação, ou da não associação, são direitos constitucionais " e, 
em relação à tese jurídica aplicável ao caso concreto, no que pertine à cobrança de 

"taxas condominiais " por condomínio de fato, consignou que tal obrigação ou se 
submete à manifestação de vontade ou à previsão em lei, sob pena de se 
esvaziar a disposição normativa e principiológica contida no art. 5.º, inc. XX, da 
Constituição Federal.

Com efeito, não há como olvidar que as obrigações de ordem civil, sejam 
de natureza real ou contratual, pressupõem, como fato gerador ou pressuposto, a 

existência de uma lei que as exija ou de um acordo firmado com a manifestação 
expressa de vontade das partes pactuantes, pois, em nosso ordenamento jurídico 

positivado, vale rememorar, há somente duas fontes de obrigações: a lei ou o 
contrato; e, no caso, novamente, não atuam quaisquer dessas fontes.

É certo que a função do Judiciário sofreu substancial modificação ao 
longo dos anos republicanos, passando a atuar como órgão calibrador de tensões 
sociais, solucionando conflitos de conteúdo social, político e jurídico, e também 
implementando o conteúdo promocional do Direito.

Porém, vale destacar, o princípio infraconstitucional da vedação ao 
enriquecimento sem causa não pode, na hipótese dos autos, na qual se apresenta 
nitidamente o confronto de cânones de hierarquia e graduações diferentes, 

prevalecer sobre o princípio constitucional da liberdade de associação de modo a 
afastá-lo ou esvaziá-lo como é proposto no voto do ilustre relator,  sob pena de 
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inegável e manifesta inversão dos valores protegidos pela ordem jurídica vigente 
após o advento da Carta Republicana de 1988, até porque, tal análise, 
tecnicamente, refoge à competência desta Casa de Justiça.   

Ora, repisa-se, não pode a jurisprudência esvaziar o comando normativo 
de um preceito fundamental e constitucional em detrimento de uma corolário de 
ordem hierárquica inferior, pois, ainda que se aceite a idéia de colisão ou choque de 

princípios, na lição do mestre HUMBERTO ÁVILA, "o relacionamento vertical entre 
as normas (normas constitucionais e normas infraconstitucionais, por exemplo) deve 

ser apresentado de tal forma que o conteúdo de sentido da norma inferior deve ser 

aquele que 'mais intensamente' corresponder ao conteúdo de sentido da norma 

superior " (in Teoria dos Princípios - da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 10.ª ed. Editora Malheiros, 2009, p. 130).

Assim, cumprindo a zelosa e constitucional função uniformizadora desta 
Corte Superior, deve no presente caso ser reafirmado o posicionamento deliberado 

a partir do julgamento do REsp n.º 1.280.871/SP e REsp 1. 439.163/SP, 
representativos de controvérsia, sob pena manifesta de enfraquecimento do 
instituto dos recursos repetitivos, no sentido de que 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, em 
observância ao princípio da liberdade de associação (art. 5.º, inc. XX, da CF/88).

Concluindo, Eminentes Pares, o julgador, ao integrar um órgão colegiado, 

deve ter o espírito resiliente para atender o interesse maior da Corte de Justiça que 
compõem e, nesse sentido, sempre é bom rememorar o sábio conselho dado pelo 

autor renascentista espanhol MIGUEL DE CERVANTES aos magistrados, em sua 
célebre e imortal obra "O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha " (São 
Paulo: Editora Círculo do Livro, vol. 2, p. 681), de que se alguma parte te vier pedir 
justiça, desvia os olhos das suas lágrimas e os ouvidos dos seus soluços, e 
considera com pausa a substância do que pede, se não queres que se afogue a tua 
razão no seu pranto e a tua bondade nos seus suspiros.

5. Ante o exposto, rogando, novamente, vênias ao ilustre relator, dou 
parcial provimento ao recurso especial para julgar improcedente a ação de 
cobrança apresentada na instância ordinária pelo condomínio irregular, com 

fundamento no enunciado firmado no REsp n.º 1.280871/SP e no REsp n.º 
1.439.163/SP, julgados sob o rito do art. 543-C do CPC.
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É como voto.

Documento: 1286117 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 06/10/2015 Página  4 4 de 51



 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.313.784 - SP (2012/0050172-2)

VOTO-MÉRITO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO: 
Sr. Presidente. Trata-se de um caso difícil e o Ministro Luis Felipe Salomão 

fez um trabalho bastante cuidadoso, fundamentando a questão no enriquecimento sem causa.

Por sua vez, o voto divergente do Ministro Marco Buzzi deixa muito claro 

que essa questão efetivamente se amolda aos recursos repetitivos recentemente julgados. 

Penso que realmente é cedo para uma revisão de jurisprudência acerca desse 

tema, ainda que com um novo fundamento, que seria o princípio da vedação do enriquecimento 

sem causa.

 Talvez o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da repercussão geral que 
foi citada no voto do Ministro Luis Felipe Salomão, faça até essa alteração de jurisprudência, 
vinculando também esta Corte. 

No momento, porém, mantenho a posição que tomei lá no julgamento dos 
dois repetitivos e voto com a divergência, dando provimento ao recurso especial, com a vênia 
do Ministro Relator.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.313.784 - SP (2012/0050172-2)

VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Sr. Presidente, peço vênia ao 
Relator para aderir à divergência iniciada pelo Ministro Marco Buzzi, especialmente 
com os complementos feitos pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, que soube 
interpretar o sentido da minha ressalva. Cumprimento também ao Ministro Luís 
Felipe Salomão por se inspirar nessa ressalva e trazer de novo a discussão à 
Seção. Penso que o recurso repetitivo não deve congelar a jurisprudência, porque 
há distinções que devem ser feitas, e elas devem ser trazidas à discussão da Seção 
para o aprimoramento do sistema.

Penso que a causa de pedir e o pedido, neste caso ora em apreciação 
- embora seja feita argumentação em torno do conceito jurídico de enriquecimento 
ilícito - amoldam-se ao julgado nos repetitivos mencionados.

Com efeito, o que pretende a associação é a cobrança de uma taxa de 
condomínio de fato, tanto que ela intitula a ação como ação de cobrança. Mas isso, 
para mim, não é tão importante. O mais importante é que ela afirma que está 
cobrando taxas vencidas no passado e as taxas vincendas com juros de mora a 
partir do vencimento de cada uma. A autora, portanto, se pretende investida do 
poder de continuar fixando taxas que vão remunerar um serviço que é prestado em 
prol de todos os que moram naquela área, mas que ela própria, na inicial, qualifica 
como serviço indivisível e reconhece que deveria ter sido prestado pelo Poder 
Público, como segurança, limpeza das ruas, jardinagem. E ela pede que o réu seja 
vinculado a pagar aquilo que ela e os associados dela, sem o concurso da vontade 
do réu, estabeleceram que deveria ser cobrado de todos; não especifica valores 
pertinentes a serviços que tivessem sido concreta e especificamente fruídos 
individualmente por essa pessoa que não quis se vincular a essa associação.

Penso que diferente poderá ser a situação de uma ação que descreva 
em sua inicial fatos relacionados a serviços que foram pela associação prestados 
individualmente a determinado proprietário de imóvel no local, com a sua 
concordância expressa ou tácita, e do qual ele se beneficiou concretamente, mas se 
recusa a pagar. Nesse caso figurado, a cobrança deveria ser específica de serviços 
que ele aceitou, mesmo que tacitamente, usufruiu e não pagou, diferentemente do 
serviço de segurança geral ou limpeza das áreas de circulação externas à sua casa, 
dos quais ele não pode se furtar, porque indivisíveis. Observo que o morador não 
associado poderia em tese optar por não ter uma segurança privada, até por não ter 
condição de pagar ou por achar, no juízo dele, suficiente ou não a segurança 
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pública.
Nesse caso em exame, penso que os fundamentos de fato da inicial 

foram exatamente os mesmos. Alegou-se que é área dotada de segurança e 
limpeza adequadas graças à Associação; são serviços indivisíveis, e ele se 
beneficia, mas não contribui. A Associação quer cobrar uma taxa que se vê no 
direito de cobrar, ela e seus membros. Em tese, o réu pode nem usufruir disso, caso 
more em outra cidade e mantenha a casa vazia, sendo-lhe suficientes a segurança 
e a limpeza públicas. 

Se fosse um condomínio regular, ele seria obrigado a pagar a taxa 
aprovada nos termos da convenção de condomínio, mesmo que morasse em outro 
lugar, nunca frequentasse aquela casa. Mas, como é um condomínio de fato, penso 
que nada o obriga a pagar os valores estipulados pelos associados.

Portanto, peço a máxima vênia ao Relator, mas adiro à divergência.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.313.784 - SP (2012/0050172-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : HELOISA HELENA DE CARLI BARONI LASSANCE E OUTRO
ADVOGADO : WILLIAM PREZOUTTO SANTANA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SOCIEDADE MELHORAMENTOS PARQUE PRIMAVERA 
ADVOGADO : FÁBIO ADRIANO VITULI DA SILVA E OUTRO(S)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA: Sr. Presidente, 
também cumprimento o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO pela iniciativa de trazer suas 
reflexões sob o enfoque do enriquecimento sem causa no primoroso voto que apresentou. 
Mas me parece que o caso em julgamento trata especificamente da cobrança de taxas 
condominiais ordinárias e extraordinárias, com absoluta similitude fática com as hipóteses 
que já foram decididas nos recursos repetitivos. Talvez em uma outra ação, com fatos e 
fundamentação mais específicos, possamos examinar o tema sob o aspecto do 
enriquecimento sem causa. No entanto, no presente caso, peço vênia ao Ministro Relator 
para acompanhar a divergência.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.313.784 - SP (2012/0050172-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : HELOISA HELENA DE CARLI BARONI LASSANCE E OUTRO
ADVOGADO : WILLIAM PREZOUTTO SANTANA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SOCIEDADE MELHORAMENTOS PARQUE PRIMAVERA 
ADVOGADO : FÁBIO ADRIANO VITULI DA SILVA E OUTRO(S)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: 

Sr. Presidente, com a devida vênia, discordo frontalmente do posicionamento 

adotado pelo Ministro Luis Felipe Salomão.

Se a Constituição assegura que ninguém é obrigado a se associar, logicamente não se 

pode impor a quem não se associou os ônus da associação. É contraditório dizer que a 

Constituição não obriga ninguém a se associar e, ao mesmo tempo, permitir cobrar daquele que 

não se associou o pagamento de parcela do serviço ou da obra realizada pela associação.

Afirma-se, por um lado, que ninguém é obrigado a se associar, mas cria-se, de outro, 

uma contribuição compulsória de associação. 

Ora, não há solidariedade que não decorra do contrato ou da lei. Solidariedade só 
tem duas fontes: a lei ou o contrato, nenhum dos dois presente no caso.

Temos conhecimento de uma série de loteamentos públicos cercados de muro 
irregularmente. Essa questão é de Direito Administrativo. Cabe ao Poder Público mandar 
destruir o muro ou autorizar a construção do muro e dizer aos condôminos que o façam. Nesse 
caso, os ônus são de todos. A hipótese aqui é outra: a parte não quer associar-se, não concorda 
com a realização de certas despesas, mas está sendo chamada a pagá-las.

Isso é uma contradição inexplicável. 

Registro que, em razão do voto do Ministro Marco Buzzi, fui rever a petição inicial. 
A peça é uma típica petição inicial de ação de cobrança. Observe-se o que diz a autora com todas 
as letras: 

“[...] Vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor ação 
ordinária de cobrança em face [...], residentes [...] da qual a autora é associação sem 
fins lucrativos de moradores e proprietários do loteamento fechado denominado 
Parque Primavera, nos chamados condomínios fechados da Granja Viana, fundado em 
27 de dezembro de 1975. A autora tem como finalidades principais [...]” 

Toda a base de cobrança assenta-se no estatuto. Mas, parece-me que há um 
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equívoco, com todo o respeito ao Ministro Luis Felipe Salomão, quando Sua Excelência 
visualiza aqui um caso diferente.

O caso, na verdade, não é diferente.  À fl. 7, é dito "que poderia ensejar a ideia de 
que [se] estaria pleiteando uma reparação a título de enriquecimento ilícito". Menciona-se um 
argumento que vale para todas as operações dessa natureza, para todas, a saber: “Ao usufruir de 
todos os serviços, sem pagar as contrapartidas que a eles correspondem, os réus estão a 
enriquecer ilicitamente, uma vez que sua propriedade se valoriza diante dos benefícios 
proporcionados pela autora”. O Ministro Marco Buzzi chamou a atenção para isto: não se trata 
de uma obra específica, de um empreendimento, mas de todos os serviços prestados pelo 
condomínio, pela associação.

Todos os casos que julgamos aqui nós negamos com base no recurso repetitivo, e 
o fundamento foi o mesmo, ou seja, o fato de alguém, embora beneficiado pelos serviços 
prestados ao condomínio, não ser obrigado a pagar a parte que lhe está sendo cobrada, por não 
ter-se associado. Isso nós consideramos no julgamento. Essa era a tese central. 

Embora se alegue que o caso contém particularidades que o tornam diferente, 
nada há que o demonstre. Não há menção a um serviço que tenha valorizado a propriedade. O 
que no fundo ocorre é o seguinte: alguns pagam a taxa de condomínio, outros não pagam. 
Afirma-se, como consequência, que quem não paga e se beneficia dos serviços está 
enriquecendo ilicitamente. Não se aponta aqui, por exemplo, que se fez uma obra para evitar o 
desmoronamento de um edifício, para amparar um barranco que ameaçava cair, de modo que 
nada diferencia o caso em exame dos demais. Assim, o que já decidimos sobre essa questão vale 
para todos os casos. 

Entendo que estamos julgando um caso rigorosamente igual nominado de 
diferente. Em outras palavras, vamos vender insegurança ao jurisdicionado, ou seja, daremos 
outra roupagem a fatos idênticos se admitirmos aqui a exceção. 

Ante o exposto, acompanho a divergência.
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Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
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Secretária
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AUTUAÇÃO

RECORRENTE : HELOISA HELENA DE CARLI BARONI LASSANCE E OUTRO
ADVOGADO : WILLIAM PREZOUTTO SANTANA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SOCIEDADE MELHORAMENTOS PARQUE PRIMAVERA
ADVOGADO : FÁBIO ADRIANO VITULI DA SILVA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Pessoas Jurídicas - Associação

CERTIDÃO

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

Prosseguindo o julgamento, após o voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, Relator, 
negando provimento ao Recurso Especial, abriu a divergência o Sr. Ministro Marco Buzzi, dando 
parcial provimento ao Recurso Especial, no que foi acompanhado pelos demais Ministros, e a 
Seção, por maioria, deu parcial provimento ao Recurso Especial para julgar improcedente a ação de 
cobrança, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Buzzi, que lavrará o acórdão. 

Vencido o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Votaram com o Sr. Ministro Marco Buzzi os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, 

Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze 
e João Otávio de Noronha. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro. 
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
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