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EMENTA: AÇÃO  DE  COBRANÇA. TAXA  CONDOMINIAL.
RESPONSABILIDADE  PELO  ADIMPLEMENTO.  APARTAMENTO
REGISTRADO EM NOME DA CONSTRUTORA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELAÇÃO  DA  RÉ.  SUPOSTA  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  PESSOA
JURÍDICA DIVERSA DAQUELA EM NOME DA QUAL ESTÁ REGISTRADO
O  IMÓVEL.  INDICAÇÃO,  NA  EXORDIAL,  DO  CNPJ  CORRETO,  PORÉM
COM  RAZÃO  SOCIAL  DIFERENTE.  EMPRESAS  PERTENCENTES  AO
MESMO GRUPO ECONÔMICO, SEDIADAS NO MESMO ENDEREÇO E COM
O  MESMO  SÓCIO-ADMINISTRADOR.  CITAÇÃO  PERFECTIBILIZADA.
EQUÍVOCO  ESCUSÁVEL.  AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO.  UNIDADE
RESIDENCIAL  REGISTRADA  EM  NOME  DA  INCORPORADORA.
EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO
LEVADO A REGISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMISSÃO DO
COMPRADOR NA POSSE DO BEM OU DA CIÊNCIA DA TRANSAÇÃO AO
CONDOMÍNIO.  LEGITIMIDADE  DO  PROMITENTE  VENDEDOR.
PRECEDENTES  DO  STJ  E  DOS  TRIBUNAIS  DE  JUSTIÇA  PÁTRIOS.
DESPROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Não há nulidade processual se o representante da empresa teve ciência inequívoca da
ação,  ainda  que  tenha  sido  proposta  em  face  de  outra  empresa  da  qual  é  também
representante, mormente considerando a ausência de prejuízo para a defesa.

2. "A) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o
registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel,
representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do
condomínio acerca da transação. B) Havendo compromisso de compra e venda não levado a
registro,  a  responsabilidade  pelas  despesas  de  condomínio  pode  recair  tanto  sobre  o
promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias
de cada caso concreto. C) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira
na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade
passiva  do  promitente  vendedor  para  responder  por  despesas  condominiais  relativas  a
período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador" (REsp 1345331/RS, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0033000-96.2009.815.2001,  em que figuram como  Apelante a RD Engenharia
Ltda. e Apelado o Condomínio Residencial Príncipe de Mônaco.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  Relator, em conhecer  a  Apelação  e negar-lhe
provimento. 



VOTO.

RD Engenharia  Ltda.  interpôs  Apelação contra  a Sentença  prolatada  pelo
Juízo  da  1ª  Vara  Cível  da  Comarca  desta  Capital,  f.  75/81, nos  autos  da  Ação  de
Cobrança  em  seu  desfavor  ajuizada pelo  Condomínio  Residencial  Príncipe  de
Mônaco,  que  julgou  procedente  o  pedido,  condenando-a  ao  pagamento  das  taxas
condominiais devidas à Apelada, referentes ao período compreendido de março de 2005
a julho de 2009, perfazendo a quantia de R$ 20.701,39, bem como das parcelas vencidas
durante o curso da demanda, atualizadas monetariamente a contar de cada vencimento e
acrescidas de juros de mora, nos moldes previstos pelo §1º, do art. 1.336, do Código
Civil, e, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em R$ 2.000,00.

Em suas razões,  f. 93/97, afirmou que o imóvel sobre o qual recaem as taxas
condominiais cobradas pertence à RD Incorporações Ltda., pessoa jurídica diversa, e
que o referido bem foi vendido à Sra. Ilza Alves de Oliveira, a quem sustenta caber o
ônus de adimplir as obrigações relativas à unidade residencial.

Alegou que a taxa condominial é uma obrigação de caráter propter rem, sendo
devida por quem se encontrar na posse do imóvel, pelo que requereu o provimento do
Apelo  e  reforma  da  Sentença,  para  que  seja  excluída  da  obrigação  de  pagamento
imposta pelo Juízo.

Contrarrazoando, f. 103/106, o Condomínio Apelado sustentou que a Apelante e
a RD Incorporações Ltda. pertencem ao mesmo grupo econômico, estão situadas no
mesmo endereço e possuem o mesmo sócio-administrador, argumentando que o CNPJ
da parte Promovida indicada na Petição Inicial se refere à Empresa em nome da qual
está registrado o imóvel em questão.

Defendeu que o equívoco de nomenclatura não acarretou prejuízos à Apelante,
eis que, em seu dizer, seu representante legal foi devidamente citado e tomou ciência da
lide.

Aduziu que enquanto não se registrar o título translativo, o alienante permanece
como  dono  do  imóvel,  razão  pela  qual  entende  que  a  compradora  não  pode  ser
responsabilizada pelas dívidas pretéritas ao registro do bem em seu nome, pugnando, ao
final, pelo desprovimento do Recurso e manutenção incólume da Sentença.

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer, f. 111/113, não se manifestando sobre o
mérito  recursal,  por  entender  ausentes  os  requisitos  legais  autorizadores  para  sua
intervenção.

É o Relatório.

O Apelo é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 98, pelo que, presentes os
requisitos de admissibilidade, dele conheço.

No caso destes autos, o Apartamento nº 1802, do Edifício Príncipe de Mônaco,
localizado na Av. Ingá, nº 891, Bairro de Manaíra, nesta Capital, está registrado como
sendo de propriedade da RD Incorporações Ltda., f. 07.

A presente Ação foi proposta em face da RD Engenharia Ltda., pessoa jurídica
diversa, muito embora o Autor tenha indicado na Exordial o CNPJ da RD Incorporações
Ltda.



O equívoco é escusável, posto que ambas as Empresas estão sediadas na Rua
Manoel Arruda Cavalcante, nº 110, Sala A, Bairro de Manaíra, nesta Capital, e possuem
como Sócio-Administrador  o  Sr.  Lavanério  de  Queiroz  Duarte  Júnior,  conforme  se
depreende de seus  Atos Constitutivos,  colacionados às  f.  30/36  e  do Contrato  de  f.
37/44, fato que demonstra que elas pertencem ao mesmo grupo econômico.

Ademais,  perfectibilizada a  Citação  e  apresentada a  Contestação,  f.  16/28,  a
Apelante  sustentou  sua  ilegitimidade  passiva,  tão  somente  ao  argumento  de  que  o
imóvel  já  havia  sido  alienado  a  terceiro,  quem  sustentou  ser  o  responsável  pelo
adimplemento das taxas condominiais.

A  controvérsia,  portanto,  cinge-se  em  aferir  quem  detém  legitimidade  para
figurar no polo passivo na ação de cobrança de débitos condominiais, se o promitente
vendedor ou o promissário comprador. 

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  por  ocasião  do  julgamento  do  REsp  nº
1345331/RS, na sistemática do art. 543-C, do CPC/1973, sedimentou o entendimento de
que na hipótese de existência de promessa de compra e venda, a responsabilidade pelas
despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promissário comprador quanto sobre o
promitente vendedor, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto, ao passo
que, não havendo comprovação da posse do comprador nem da ciência do condomínio
quanto à alienação do imóvel, deve-se reconhecer a legitimidade passiva do vendedor



para compor o polo processual1,  posição que vem sendo amplamente aplicada pelos
Tribunais de Justiça pátrios2.

Conquanto a Apelante tenha demonstrado a existência de Contrato de Promessa
de Compra e Venda da referida unidade residencial, f.  37/44, não se desincumbiu do
ônus de comprovar que deu ciência da transação ao Condomínio credor, tampouco que o
promissário  comprador  tenha  sido  imitido  na  posse  do  imóvel,  motivo  pelo  qual,
consoante  o  entendimento  jurisprudencial  acima  invocado,  a  responsabilidade  pelo
pagamento das taxas condominiais  deve recair  sobre ela,  na condição de Promitente
Vendedora.

1 PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA  NÃO LEVADO  A REGISTRO.  LEGITIMIDADE  PASSIVA.  PROMITENTE  VENDEDOR OU
PROMISSÁRIO  COMPRADOR.  PECULIARIDADES  DO  CASO  CONCRETO.  IMISSÃO  NA  POSSE.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a
responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e
venda,  mas a relação jurídica material  com o imóvel,  representada pela  imissão na posse pelo promissário
comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra
e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o
promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador,  dependendo das circunstâncias de cada
caso concreto.  c) Se ficar comprovado: (i)  que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii)  o
condomínio  teve  ciência  inequívoca  da  transação,  afasta-se  a  legitimidade  passiva  do  promitente
vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo
promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro
Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015)

RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  DESPESAS  CONDOMINIAIS.  LEGITIMIDADE
PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE
EFETIVA DO ADQUIRENTE OU DE CIÊNCIA  DO CONDOMÍNIO  ACERCA DA ALIENAÇÃO DO
IMÓVEL.  SÚMULAS NºS 5  E  7/STJ.  RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  1.  A
segunda seção desta corte, no julgamento do RESP 1345331/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos,
definiu a seguintes teses: "a) o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é
o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela
imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. B)
havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de
condomínio  pode  recair  tanto  sobre  o  promitente  vendedor  quanto  sobre  o  promissário  comprador,
dependendo das circunstâncias de cada caso concreto.  C) se ficar comprovado: (i)  que o promissário
comprador se  imitira na posse;  e  (ii)  o  condomínio teve ciência inequívoca da transação,  afasta-se  a
legitimidade  passiva  do  promitente  vendedor  para  responder  por  despesas  condominiais  relativas  a
período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador" (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro luis
felipe  salomão,  segunda  seção,  julgado  em  08/04/2015,  dje  20/04/2015).  2.  Consoante  a  jurisprudência
sedimentada nesta corte superior, os consectários legais na cobrança de despesas condominiais incidem a partir
do vencimento de cada parcela. 3. Não houve prova documental acerca da existência da cessão de crédito ou da
sub-rogação  das  cotas  condominiais  inadimplidas.  A  análise  das  razões  recursais  e  a  reforma  do  aresto
hostilizado, demandaria reexame de todo âmbito da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no
conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Recurso Especial a que se nega
seguimento. (STJ; REsp 1.290.071; Proc. 2011/0263905-2; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão;
DJE 05/04/2016)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  DESPESAS  CONDOMINIAIS.
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  RESPONSABILIDADE  DO  PROPRIETÁRIO  (PROMITENTE  VENDEDOR).
REVERSÃO  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  1.  O  reconhecimento  da
responsabilidade  do  promissário  comprador  pelo  pagamento  dos  débitos  condominiais  exige  a
comprovação da ciência do condomínio acerca da alienação e a efetiva imissão na posse do promissário
comprador. Precedentes. 2. Rever os fundamentos do aresto combatido demandaria a alteração das premissas
fático-probatórias dos autos, com o revolvimento de provas, procedimento vedado nesta via recursal ante o teor
do  enunciado  sumular  nº  7/STJ.  3.  Agravo  regimental  não  provido.  (STJ,  AgRg  no  AREsp  265175  MG
2012/0254843-9,  Rel.  Ministro  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  Terceira  Turma,  julgado  em 18⁄11⁄2014,  DJe
24⁄11⁄2014)

2 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  TAXAS  CONDOMINIAIS.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.  AFASTAR.  PROMESSA  DE  COMPRA  E  VENDA.
AUSÊNCIA  DE  REGISTRO.  IRRELEVÂNCIA.  DESPESAS  DO  IMÓVEL.  ÔNUS  DO  PROMITENTE
COMPRADOR. Constitui parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual aquele que, em tese,
suportará os efeitos oriundos da satisfação da pretensão deduzida em juízo.  A jurisprudência dominante no
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o promissário comprador, imitido na posse do bem e



A Sentença, portanto, não merece reparos.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada  Cível  do Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  no dia  24 de  maio  de  2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho.  Presente  à  sessão  a  Exma.  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Jacilene  Nicolau
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida

sendo comprovado que o condomínio  teve ciência inequívoca dessa negociação,  tem responsabilidade
pelas despesas condominiais relativas a período em que exercia a posse.  As taxas de condomínio são
devidas  pelo  promitente  comprador  desde  a  imissão  deste  na  posse  do  imóvel. (TJMG;  APCV
1.0079.15.006452-9/001; Rel. Des. Evandro Lopes Da Costa Teixeira; Julg. 16/03/2016; DJEMG 29/03/2016)

DIREITO PRIVADO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMANDA EM FACE DA
PROPRIETÁRIA.  ALEGAÇÃO  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  EM  RAZÃO  DA  CESSÃO  DOS
DIREITOS  SOBRE  O  IMÓVEL.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  REGISTRO.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.  Havendo compromisso de compra e venda
não  levado  a  registro,  a  responsabilidade  pelas  despesas  de  condomínio  pode  recair  tanto  sobre  o
promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador,  dependendo das circunstâncias de cada
caso concreto. Na hipótese dos autos,  não demonstrada a  ciência  inequívoca do condomínio a respeito  da
cessão.  Tese  fixada  pelo  S.T.J.  Em sede  de  recurso  repetitivo  (RESP  nº  1.345.331/RS).  Responsabilidade
exclusiva da ré pelo adimplemento das quotas condominiais perseguidas, excetuando o período prescrito fixado.
Sentença mantida.  Recurso desprovido.  (TJSP;  APL 1004302-95.2013.8.26.0100;  Ac.  9212078;  São Paulo;
Trigésima  Quarta  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Antonio  Tadeu  Ottoni;  Julg.  24/02/2016;  DJESP
11/03/2016)

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  CIVIL.  DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  COBRANÇA.  TAXA
CONDOMINIAL.  CONSTRUTORA.  LEGITIMIDADE.  CONTRATO  DE  COMPRA  E  VENDA  NÃO
REGISTRADO.  CONDOMÍNIO  NÃO  INFORMADO  SOBRE  A  VENDA.  RESPONSABILIDADE  DA
CONSTRUTORA PROPRIETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.  É  pacífico  o  entendimento  no  sentido  de  que  as  taxas  condominiais  são  obrigações  propter  rem.  2.  O
proprietário  constante  no  registro de imóveis  só deixa  de ser responsável  pelo pagamento  das taxas
condominiais  em  atraso  se  demonstrar  de  forma  inequívoca  que  deu  ciência  ao  condomínio  da
transferência do domínio. 3. No caso sob análise, a empresa ré, apesar de ter demonstrado a data da entrega
das chaves, não demonstrou que o condomínio foi informado da venda do imóvel, sendo, portanto, responsável
pelo  pagamento  das  taxas  em aberto.  4.  Não  tendo  sido  apresentada  contestação  em relação  aos  valores
indicados como devidos, cabível o pagamento dos valores tais quais indicados na Inicial. 5. Recurso conhecido e
provido. Sentença reformada. (TJDF, APC 20130710322778, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 4ª Turma
Cível, julgado em 01/07⁄2015, DJe 13⁄07⁄2015)

CÍVEL.  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  TAXAS  CONDOMINIAIS.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA. REQUERIDA QUE FIGURA COMO PROPRIETÁRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
Alegação de que firmou compromisso de compra e venda do imóvel. Pretensa responsabilização do promitente
comprador  pelas  taxas  de  condomínio.  Possibilidade  de  responsabilização  tanto  do  compromissário
comprador quanto do promitente vendedor, a depender das circunstâncias do caso concreto. Precedentes
do superior tribunal de justiça. Responsabilidade do compromissário comprador que depende da sua
imissão na posse do imóvel e da ciência do condomínio acerca da negociação. Existência de controvérsia
sobre o fato de o terceiro compromissário comprador ter sido imitido na posse. Ausência de prova de relação
jurídica direta deste com o condomínio. Responsabilidade da proprietária do imóvel pelas taxas condominiais
não afastada. Sentença confirmada. recurso não provido. Ficando demonstrado que (i) o promissário-comprador
imitira-se na posse e (ii) o condomínio tivera ciência inequívoca da transação, deve-se afastar a legitimidade
passiva do promitente-vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse
foi exercida pelo promissário-comprador. 8. O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações
condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o
imóvel,  representada  pela  imissão  na  posse  e  pela  ciência  do  credor  acerca  da  transação.  (REsp
1297239/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/04/2014, dje 29/04/2014) (TJPR;
ApCiv  1329499-6;  Londrina;  Décima  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Lilian  Romero;  Julg.  09/07/2015;  DJPR
04/08/2015; Pág. 317)



Juiz convocado - Relator


