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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0034804-68.2011.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é 
apelante RECADE CONSTRUTORA LTDA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é 
apelado CONJUNTO RESIDENCIAL VANCOUVER I E II.

ACORDAM, em 28ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores DIMAS 
RUBENS FONSECA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.

São Paulo, 18 de outubro de 2016. 

Cesar Lacerda
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO N º 27.587
APELAÇÃO Nº 0034804-68.2011.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: RECADE CONSTRUTORA LTDA 
APELADO: CONJUNTO RESIDENCIAL VANCOUVER I E II 
INTERESSADO: ENGEQUIP CONSTRUTORA LTDA 
JUIZ: CARLO MAZZA BRITTO MELFI

Despesas de condomínio. Ação de cobrança.
Despesas condominiais aprovadas em assembleia geral. 
Presunção de legalidade que milita em favor do condomínio 
que não foi elidida.
Recurso não provido.

Trata-se de ação de cobrança de 

despesas condominiais, julgada procedente pela r. sentença de fls. 123/125, 

cujo relatório se adota.

Inconformada, apela a requerida 

Recade Construtora Ltda. (fls. 129/131), por curador especial, pleiteando a 

reforma do julgado. Aduz, em breve síntese, que o valor do débito (R$ 

4.628,70) é exorbitante. Alega que os ônus perdimentais devem ser 

rateados entre as partes, devendo cada uma arcar com o pagamento dos 

honorários de seus patronos.

Recurso regularmente processado, 

com resposta.

É o relatório.

O recorrido ajuizou ação de cobrança 

das despesas condominiais vencidas e não pagas contra as proprietárias da 

unidade condominial, sendo que após várias tentativas para a citação da 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

28ª Câmara de Direito Privado

Apelação nº 0034804-68.2011.8.26.0564 - im 3

corré Recade Construtora Ltda., a mesma foi citada por edital, sendo-lhe 

nomeada curadora especial, a qual apresentou contestação, por negativa 

geral. Já a requerida Engequip Construtora Ltda., devidamente citada, não 

colacionou defesa.

A juíza singular, ao fundamentar sua 

decisão, assim consignou:

“O autor cobra das requeridas valores 

oriundos de cotas condominiais vencidas nos meses de junho de 2009 a setembro de 

2010, que não foram adimplidas.

E sua pretensão é procedente.

Por primeiro, tem-se que a ré Engequip, 

devidamente citada, deixou de apresentar defesa no prazo legal, atraindo para si os 

efeitos da revelia. E a revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pelo autor em sua peça inicial, na forma do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Por essa razão, o feito comporta 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Neste sentido:

'Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não mera faculdade, assim 

proceder'. (STJ, 4ª Turma, Recurso Especial 2.832 R.J., relator Ministro Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, julgamento 14.8.90, negaram provimento, v.u., DJU 17.9.90).

A corré Recade contestou a ação por 

negativa geral.

As normas de condomínio edilício estão 

disciplinadas em capítulo específico no Código Civil, sobretudo em seu art. 1.336, 

incisos I a IV e §§1º e 2º, que discorrem sobre os deveres dos condôminos.

Neste sentido, o primeiro destes incisos 

impõe justamente o dever de cada condômino contribuir com as despesas 

condominiais, na proporção das suas frações ideais.
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Observo que, de acordo com a certidão 

do Cartório de Registro de Imóveis acostada às fls. 33, a unidade autônoma nº 114, 

integrante do condomínio autor, pertence exclusivamente às empresas rés e não há 

determinação judicial ou comprovação da celebração de qualquer negócio jurídico 

que tenha afastado dele tal direito de propriedade, razão pela qual respondem 

pelos débitos condominiais.

Ademais, o relatório de débito atualizado 

acostado à fls. 03 demonstra satisfatoriamente a dívida e sua evolução, 

apresentando encargos dentro dos limites legais, os quais deverão ser mantidos.

A negativa geral, sem fundamentação e 

provas que afastem aquelas juntadas com a inicial não pode impedir a procedência 

da demanda. 

Destarte, de rigor a procedência da 

demanda para condenar as requeridas ao pagamento da quantia pleiteada no 

pedido inicial.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de condenar as requeridas a pagarem ao autor o valor de R$ 4.628,70, 

relativo aos débitos descritos na planilha de fls. 03, que deverá ser atualizado 

monetariamente, conforme os índices do Tribunal de Justiça de São Paulo, com a 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, tudo devido a partir da propositura da 

ação. Condeno, ainda, ao pagamento das prestações vincendas até a data da efetiva 

liquidação do débito, tudo corrigido desde o respectivo vencimento, acrescido de 

multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção monetária.

Condeno as requeridas ao pagamento 

das custas, despesas processuais assim como dos honorários advocatícios da parte 

contrária, fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.” (fls.123/124).

Pois bem.

As deliberações da Assembleia Geral 

devem ser tidas como soberanas, ratificando e legitimando a cobrança das 
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contribuições condominiais, ressalvado o controle jurisdicional sob o 

aspecto da legalidade, daí porque devem perdurar até que sejam anuladas 

por decisão judicial não mais passível de recurso. Enquanto isso não 

ocorrer, não há motivo para impedir o desenvolvimento regular do 

processo de cobrança movido contra o condômino inadimplente.

Diante disso, é imperioso concluir 

que milita em favor do condomínio uma presunção relativa de legalidade 

da cobrança, que pode ser elidida apenas mediante impugnação específica 

da Assembleia e, no presente caso, não demonstrou a recorrente que 

houvesse qualquer manifestação a esse respeito.

Não se perca de vista que o 

pagamento pontual e regular das contribuições mensais constitui dever 

moral de cada condômino, pois tem por finalidade o regular funcionamento 

do condomínio, que é a moradia comum, e o necessário equilíbrio 

orçamentário.

Em face do princípio da causalidade, 

ficam mantidos os ônus perdimentais fixados na r. sentença.

Diante do exposto, nega-se 

provimento ao recurso.

CESAR LACERDA
Relator
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