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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1020533-24.2014.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MARINA 
GRECO, são apelados CAMARGO CORREA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO - 
CCDI JAW HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA., CAMARGO CORREA - 
RODOBENS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, RODOBENS 
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA e 
CONDOMINIO INNOVA BLUE.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO AYROSA 
(Presidente sem voto), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.

São Paulo, 30 de janeiro de 2018.

José Augusto Genofre Martins
Relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 1020533-24.2014.8.26.0405

COMARCA DE OSASCO - 6ª Vara Cível

APELANTE: MARINA GRECO

APELADOS: CCDI JAW HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA., RODOBENS 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, HUBERT IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO 

LTDA. e CONDOMÍNIO INNOVA BLUE

CONDOMÍNIO  Ação denominada como indenização por 

cobrança de taxa condominial indevida e atraso no pagamento 

das parcelas do IPTU c/c indenização por danos morais extinta 

sem julgamento do mérito em relação à corré Hubert Imóveis 

e Administração Ltda. e julgada improcedente em relação às 

demais requeridas, sob fundamento de que a requerente não 

poderia buscar o reembolso de valores que não pagou  Ação 

que, em verdade, não formula pleito de reembolso de valores, 

mas sim o reconhecimento de que a autora não está obrigada 

ao pagamento das verbas discutidas antes da entrega das 

chaves e imissão na posse do imóvel  Apelante que busca a 

reforma integral do julgado, insurgindo-se ainda contra a 

condenação ao pagamento de verba honorária a todas as 

requeridas, argumentando que as corrés Camargo Correa 

(que não contestou o feito) e Rodobens não apresentaram 

defesa em peças separadas, bem como que os honorários 

advocatícios devidos ao corréu Condomínio Innova Blue foram 

pagos em razão de acordo realizado em ação de cobrança que 

lhe foi movida  Apelante que adquiriu a unidade ainda em 

construção, no município de Osasco, tendo como vendedora a 

empresa CCDI JAW Holding Participações Ltda., pertencente 

às corrés Rodobens Negócios Imobiliários S/A. e Camargo 

Correa Desenvolvimento Imobiliário S/A.  Contrato  assinado 

em 22 de novembro de 2008, com entrega das chaves e imissão 

na posse em 18 de setembro de 2014  Cobrança da taxa de 

condomínio e IPTU a partir de abril de 2013  Adquirente que 
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só responde pelas despesas condominiais vencidas a partir da 

data da entrega das chaves, ainda que reconhecida a natureza 

'propter rem' da obrigação  Entendimento consolidado no 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento 

de processo repetitivo  Antecedentes jurisprudenciais desta 

Colenda Câmara  Reconhecimento da obrigação de 

pagamento das verbas pelas três primeiras requeridas, 

mantida a decisão que atribuiu legitimidade passiva às 

integrantes do grupo econômico, que não se insurgiram contra 

este tópico da sentença  Dano moral bem afastado na medida 

em que não caracterizado  Hipótese de parcial procedência 

da ação para reconhecer a obrigação das requeridas CCDI 

JAW Holding Participações Ltda., Rodobens Negócios 

Imobiliários S/A. e Camargo Correa Desenvolvimento 

Imobiliário S/A. ao pagamento das cotas condominiais e 

parcelas de IPTU vencidas até a data da entrega das chaves e 

imissão da autora na posse do imóvel, reconhecida a 

sucumbência recíproca, mantida no mais a r. sentença tal 

como lançada  Recurso parcialmente provido. 

V O T O  Nº 2.406

Trata-se de ação de indenização por cobrança de taxa condominial 

indevida e atraso no pagamento das parcelas do IPTU c/c indenização por danos 

morais extinta sem julgamento do mérito em relação à corré Hubert Imóveis e 

Administração Ltda. e julgada improcedente em relação às demais requeridas, na 

forma da r. sentença de folhas 519/522, cujo relatório se adota, datada de 

15/10/2015, disponibilizada em 06/11/2015, inalterada em sede de embargos de 

declaração (folhas 528).

Inconformada, recorre a vencida, buscando a reforma do julgado 

(folhas 530/540), sustentando a tese de que não responde pelas taxas 

condominiais e IPTU vencidos até a entrega das chaves e imissão na posse do 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1020533-24.2014.8.26.0405 -Voto nº 2.406 4

imóvel (ocorrida em 18/09/2014). Insurge-se, ainda, contra a condenação ao 

pagamento de verbas sucumbenciais às corrés Camargo Correa (que não 

ofereceu contestação) e Rodobens, pois não apresentaram defesa em peças 

separadas. Atacou omissão na r. sentença, aduzindo que já pagou os honorários 

advocatícios do Condomínio Innova Blue, em razão de acordo formulado no 

processo nº 1018349-61/2015.8.26.0405, que tramitou pela 5ª Vara Cível de 

Osasco. Postulou assim a reforma da sentença para reconhecer a confissão da 

corré Camargo Correa quanto ao pedido de indenização por dano moral; decretar 

a responsabilidade solidária das rés ao pagamento das taxas condominiais e 

parcelas do IPTU antes da entrega das chaves e imissão na posse; reconhecer a 

revelia e confissão das corrés Camargo Correa e Rodobens e, ainda, compensar 

os valores pagos a título de honorários advocatícios ao Condomínio Innova Blue 

na ação de cobrança acima mencionada. 

Recurso preparado (folhas 541), recebido no duplo efeito (folhas 

542) e regularmente processado com contrarrazões (folhas 544/551, 552/560 e 

561/572).

É o relatório.

Respeitados os argumentos expostos na r. sentença e nas razões 

recursais, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.

Com efeito, relata a autora que adquiriu a unidade nº 122 do Edifício 

Copacabana (Torre E1), ainda em construção, no município de Osasco, tendo 

como vendedoras as empresas rés. O contrato foi assinado em 22 de novembro 

de 2008, recebendo as chaves e sendo imitida na posse do imóvel em 18 de 

setembro de 2014. Ocorre que as requeridas passaram a cobrar a taxa de 

condomínio e IPTU a partir de abril de 2013. Assim, postulou a procedência da 

ação para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento das taxas 

condominiais (de 10/04/2013 a 09/09/2014, no valor de R$ 6.340,91  folhas 06) 

e IPTU (de 17/02/2014 a 17/09/2014, no valor de R$ 1.414,59  folhas 07), 

período anterior à imissão da posse do imóvel, bem como em danos morais, em 

valor a ser arbitrado pelo juízo. 
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Para melhor fixação dos limites da lide, transcrevo o pedido 

formulado na inicial, nos seguintes termos:

 “(ii) Seja declarada a responsabilidade solidária das requeridas, 

conforme fundamentação supra;

(iii) Sejam as Rés condenadas ao pagamento das cotas condominiais 

cobradas antes da entrega das chaves e da imissão na posse à autora, a partir de 

abril de 2013 até setembro de 2014, no importe de R$ 6.340,91(seis mil, trezentos e 

quarenta reais e noventa e um centavos), conforme fundamentação supra;

(iv) Sejam as Rés condenadas ao pagamento das parcelas em atraso, 

relativas ao IPTU/2014, parcelas 01 a 08, no importe de R$ 1.414,59 (hum mil, 

quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos), conforme 

fundamentação supra;

(v) Condenar as requeridas no pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS em valor justo, a ser arbitrado por esse MM. Juízo;”

Assim, embora de fato a petição inicial fale em algum momento em 

devolução de valores, ressalto que o pedido inicial formulado visava o 

reconhecimento de que a responsabilidade pelo pagamento seria das requeridas, 

o que foi reiterado a folhas 408 nos seguintes termos:

“Esclarece, outrossim, a Autora que não efetuou o pagamento dos 

boletos de despesas condominiais, nem tampouco das parcelas do IPTU, 

anteriores a setembro/2014, por entender que tal pagamento não lhe era devido, 

mas sim devido pelas Requeridas, conforme pedidos formulados na inicial.

. . . 

Isto posto, conforme pleiteado na inicial reitera o pleito formulado 

quanto aos pagamentos de boletos de taxas condominiais e de IPTU anteriores à 

Setembro de 2014, a fim de que sejam declarados de responsabilidade das 

Requeridas tais pagamentos.”

Assim, desde já antecipo que a improcedência do feito tomando por 

base a falta de prova de prévio pagamento pela autora não se sustenta, pois a 

petição inicial permite concluir que a parte, de fato, não busca o reembolso, mas 
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sim o reconhecimento de que a obrigação não lhe pertence.

No mais, as corrés, exceção feita à Camargo Correa (que não 

ofereceu contestação), sustentaram suas defesas.

CCDI Jaw Holding Participações Ltda. e Rodobens Negócios 

Imobiliários S/A aduziram que a autora não juntou qualquer comprovante de 

pagamento e, portanto, não haveria que se falar em restituição de tais valores ou 

indenização em danos morais. 

Hubert Imóveis e Administração Ltda. arguiu ilegitimidade de parte 

por se tratar de mera administradora do condomínio, exercendo funções 

administrativas, não recebendo nenhum pagamento feito pela apelante. 

Condomínio Innova Blue também arguiu preliminar de ilegitimidade 

passiva em relação aos danos morais, pois apenas efetua a cobrança dos débitos 

condominiais em aberto. 

A r. sentença reconheceu a legitimidade passiva do grupo 

econômico ao qual pertencem as três primeiras requeridas (CCDI Jaw, Rodobens 

e Camargo Correa), a ilegitimidade de Hubert Imóveis e Administração e julgou 

improcedente a ação sob argumento de que a autora não poderia postular o 

reembolso de valores que não foram comprovadamente pagos (folhas 519/522).

Apenas a autora ofereceu recurso.

Pois bem. 

Incontroverso que a apelante assinou o instrumento particular de 

compromisso de venda e compra de imóvel e outras avenças com a corré CCDI 

Jaw Holding Participações Ltda. em 22 de novembro de 2008 (folhas 31/59) e 

recebeu as chaves, imitindo-se na posse, em 18 de setembro de 2014 (folhas 

65). 

A empresa vendedora, proprietária anterior do imóvel (folhas 60), 

em verdade pertence às corrés Camargo Correa Desenvolvimento Imobiliário 

S/A. e Rodobens Negócios Imobiliários S/A., sócias representando a totalidade 
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de seu capital social (folhas 212/213), razão pela qual a r. sentença reconheceu a 

legitimidade passiva de todas para compor o polo passivo desta ação, o que não 

foi objeto de recurso.

Neste ponto, reitero que a discussão dos autos não se refere ao 

reembolso de valores pagos, mas sim à responsabilidade pelo pagamento de 

taxas condominiais e IPTU relativos a período anterior à entrega das chaves do 

imóvel (de 10/04/2013 a 09/09/2014  taxas condominiais e de 17/02/2014 a 

17/09/2014  IPTU), que não poderia mesmo ser imposta à autora.

Acerca do tema, esta Colenda Câmara também já firmou seu 

entendimento: 

“DESPESAS DE CONDOMÍNIO - AÇÃO DE COBRANÇA - IMÓVEL 

NOVO - ADQUIRENTE QUE DEVE RESPONDER PELO PAGAMENTO DAS 

DESPESAS CONDOMINIAIS SOMENTE A PARTIR DA DATA DA IMISSÃO NA 

POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar da dívida 

condominial ser 'propter rem', ou seja, recaia sobre o próprio bem, no caso em 

apreço, mantendo a incorporadora, antiga proprietária, a posse do imóvel em 

referência até 30 de julho de 2015, é ela a responsável pelo pagamento das 

despesas condominiais até a efetiva imissão na posse pelos novo adquirente. Para 

que se reconheça a responsabilidade pelas despesas condominiais, é necessária a 

propriedade ou posse efetiva do imóvel.” (TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação nº 1021976-73.2015.8.26.0405, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 25/07/2017).

“CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS. PRESTAÇÕES 

ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES. LEGITIMIDADE PASSIVA PROMITENTE 

VENDEDORA. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA ADOTADA EM JULGAMENTO DE PROCESSO REPETITIVO. EXTINÇÃO 

AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Segundo entendimento adotado pela 2ª Seção 

do C. Superior Tribunal de Justiça, para os fins do artigo 543-C do CPC, a 

responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais é daquele que tem a 

posse do imóvel. No caso, as prestações cobradas referem-se a período anterior à 

entrega das chaves, de modo que a vendedora deve responder pelo débito. 

Incontroverso o inadimplemento, impõe-se reconhecer a procedência do pedido.” 

(TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0018766-87.2013.8.26.0506, 

Rel. Des Antonio Rigolin, j. 28/03/17). 
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“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. 

AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO IMÓVEL EM DATA POSTERIOR À 

DÍVIDA COBRADA. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. OBRIGAÇÃO QUE 

SOMENTE NASCE COM A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO 

DESPROVIDO. No presente caso, a responsabilidade pelo pagamento das 

despesas condominiais não pode ser carreada aos proprietários, pois a obrigação 

do adquirente nasce desde o dia em que recebe a posse direta do imóvel, já que a 

responsabilidade de custear as despesas de manutenção decorre da possibilidade 

de utilização do imóvel.” (TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 

1013353-95.2014.8.26.0068, Rel. Des. Adilson de Araújo, j. em 18/04/2017). 

“DESPESAS DE CONDOMÍNIO - Ação de cobrança de débitos 

condominiais - Prestação que, tendo natureza “propter rem”, onera a própria 

unidade condominial - Entendimento pacificado do E. STJ no sentido de que a 

efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do 

qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas 

condominiais - Autor que cobrou parcelas anteriores à entrega das chaves - Caso 

de extinção da ação, por ilegitimidade de parte Reconhecimento - Recurso dos 

réus provido, com reforma da sentença. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Pedido formulado 

nas razões do recurso  Não caracterização de tal hipótese, pois a discussão 

trazida ainda está dentro do contexto da controvérsia Pedido afastado.” (Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, 31ª Câmara de Direito Privado. Apelação nº 

9000014-65.2013.8.26.0003, Rel. Des. Carlos Nunes, j. 23/08/2016).

Assentada esta premissa, é de se reconhecer a obrigação de 

pagamento da anterior proprietária do imóvel (CCDI JAW Holding Participações 

Ltda.) e das empresas que compõem a sociedade (Rodobens Negócios 

Imobiliários S/A. e Camargo Correa Desenvolvimento Imobiliário S/A.), não 

apenas pela qualidade de sócias (pois, de fato, a questão poderia ser objeto de 

desconstituição da personalidade jurídica em fase de cumprimento do julgado, se 

necessário) ou por pertencerem ao mesmo grupo econômico (fato incontroverso), 

mas principalmente porque a questão foi analisada em sentença, reconhecida 

expressamente a legitimidade das empresas, matéria que não foi objeto de 

recurso e, portanto, deve ser mantida.

O reconhecimento da ilegitimidade de Hubert Imóveis e 
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Administração Ltda. se mostrou acertada, até porque de fato não era sua a 

obrigação de pagamento.

Por fim, a improcedência da ação em relação ao condomínio 

também deve ser mantida porque, de fato, não poderia ser condenado a pagar 

cotas condominiais a ele mesmo. No máximo poderia lhe ser imposta a obrigação 

de apenas cobrar dos anteriores proprietários, mas não era este o pleito inicial.

O pedido de danos morais foi bem afastado em relação a todos os 

réus, independente da alegada revelia de alguns deles, a uma porque os efeitos 

da revelia não se aplicam à matéria de direito e, a duas, porque a contestação de 

um dos réus já seria suficiente para aproveitar aos demais todos os seus 

argumentos.

Neste ponto, observo que a cobrança endereçada à requerida, 

ainda que cause desconforto, não é suficiente para caracterizar o dano moral 

indenizável, constituindo mero dissabor decorrente da vida negocial. Mesmo o 

ajuizamento de ação de cobrança não justifica o reconhecimento de dano moral 

indenizável. O não pagamento das cotas condominiais foi risco assumido pela 

autora, que poderia quitar o débito e buscar o reembolso.

Neste sentido o ensinamento de Antonio Jeová Santos: “O dano 

moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente obrigação de 

indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito 

personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial não possui 

virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não 

existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de ações 

que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão 

do que seja lesão que atinja pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir 

que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade 

que merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada 

envergadura. Necessário também, que o dano se prolongue durante algum tempo e 

que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais” (“Dano Moral 

Indenizável”, 5ª edição revista, atualizada e ampliada, Salvador, Ed. JusPodivm, 

2015, página 78). 
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No tocante à sucumbência, resta mantida a condenação em relação 

ao Condomínio Innova Blue e à corré Hubert Imóveis e Administração Ltda., 

inclusive o valor fixado (R$ 1.000,00 para cada requerido).

O noticiado acordo entre a apelante e o condomínio em ação própria 

de cobrança de condomínio é matéria estranha a estes autos, até porque, 

principalmente em relação à verba honorária, as condenações possuem razões 

distintas. 

A sucumbência da autora em relação às requeridas CCDI JAW 

Holding Participações Ltda., Rodobens Negócios Imobiliários S/A. e Camargo 

Correa Desenvolvimento Imobiliário Ltda. é recíproca, porque vencida a 

requerente no pleito de condenação ao pagamento de indenização por danos 

morais, razão pela qual, uma vez que a sentença foi proferida sob a égide do 

Código de Processo Civil anterior, compensam-se as verbas honorárias.

Assim, a hipótese é de parcial procedência da ação para reconhecer 

a obrigação das requeridas CCDI JAW Holding Participações Ltda., Rodobens 

Negócios Imobiliários S/A. e Camargo Correa Desenvolvimento Imobiliário S/A. 

ao pagamento das cotas condominiais e parcelas de IPTU vencidas até a data da 

entrega das chaves e imissão da autora na posse do imóvel, disposta a 

sucumbência nos termos acima expostos, mantida no mais a r. sentença tal como 

lançada.

Nestes termos, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.

JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS
        Relator
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