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Deacordo comoSuperior Tribunal
de Justiça (STJ), a taxa demanutenção
em loteamentos fechados não é mais
obrigatória, notícia que foi muito co-
memorada pelos proprietários desse
tipo de imóvel. Assim, quem não faz
parte da associação de moradores de
loteamentos fechadosnãoprecisa con-
tribuir com taxa de manutenção dos
serviços por ela prestados. Fernando
Magalhães, especialista em direito
imobiliário e sócio do escritórioMaga-
lhães, Silva&Via – SociedadedeAdvo-
gados, esclarece que a decisão do STJ é
amparada pela Constituição Federal,
que diz que ninguém é obrigado a se
associar ou se manter associado a ne-
nhuma organização.

Segundo a tese firmada pelo STJ,
“as taxas de manutenção criadas por
associações de moradores não obri-
gamosnão associados ouosque a elas
não aderiram”, ou seja, quemnão ade-

riu à associaçãoounãoquer continuar
associado não está mais obrigado a
contribuir para o rateio das despesas
dos serviços prestados. “A decisão do
STJ poderá ocasionar uma enxurrada
de ações contra as associações demo-
radores que foramorganizadas em lo-
teamentos fechados para prestar ser-
viços que, a princípio, seriamdever do

Estado. É possível, inclusive, que haja
processos para restituição de valores
já pagos pelos moradores que não fa-
zem parte das referidas associações”,
ressalta o especialista.

Magalhães salienta que essa é uma
questão complexa, pois coloca em la-
dosopostosumanormaconstitucional
(artigo 5, incisoXX, da Constituição Fe-
deral) e a possibilidade de enriqueci-
mento ilícito por parte de poucos que
se recusamacontribuir emdetrimento
do interessedeumamaioria. “Também
éaguardada adecisãodo SupremoTri-
bunal Federal (STF) sobre o tema. Po-
rém, creioquesuadecisão seránames-
ma linha de raciocínio do STJ.” Para o
advogado, a primeira saída é que a so-
ciedade civil se organize para pressio-
nar o Congresso Nacional a rever a Lei
6.766/79, que regula a implantação de
loteamentos no Brasil. Assim, pode ser
encontrada uma forma de legalizar os
loteamentos fechados já existentes,
bemcomoregular essemodelodeem-
preendimento imobiliário, principal-
mente quanto aos aspectos sociais, ur-
banísticos e das relações jurídicas, que
devem existir entre os moradores de
loteamentos fechados.

O especialista salienta que quando
adecisão proferida no recurso especial
forpublicadanoDiárioOficialpeloSTJ,
esta será definitiva e valerá para todos
osprocessos judiciais emcursoque es-
tejam discutindo o mesmo assunto,
pois o recurso foi qualificado como re-
petitivo, emqueoSTJ firmoua seguin-
te tese: "As taxas demanutenção cria-
das por associação de moradores não
obrigamos não associados ou os que a
elas não anuíram. Também estamos
aguardandoopronunciamentodefini-

tivo do STF no Recurso Extraordinário
695.911, que discute o mesmo tema e
que foi qualificado como de repercus-
são geral devido à relevância e ao im-
pacto social que o julgamento poderá
significar. Porém, acredito que o STF
julgará nomesmo sentido que o STJ”.

Magalhães explica que a associa-
ção de moradores não tem direitos e
deveres na legislação, assim comonos
condomínios. E justifica: “Segundo a
decisão recente do STJ, somente aque-
le proprietário de lote que tenha ade-
rido formalmente à referida associa-
ção será obrigado a contribuir com a
taxa de manutenção por ela instituí-
da. No condomínio previsto no Códi-
go Civil, a obrigação da contribuição
já decorre da lei e não é aplicável aos
loteamentos fechados e administra-
dos por associações de moradores. A
principal diferença entre o 'loteamen-
to fechado' e o condomínio está no fa-
to de o primeiro não ter norma jurídi-
ca que o regulamente e o segundo ser
regulado pelo Código Civil”.

O advogado esclarece que os “lo-
teamentos fechados” surgiram em
função da deficiência do poder públi-
co em prestar serviços públicos ade-
quados, principalmente no que se re-
fere à segurança. “Assim, o poder pú-
blico municipal, mediante contratos
administrativos de concessão de uso
exclusivo dessas áreas, ou por lei mu-
nicipal, passou a autorizar o fecha-
mento de loteamentos commuros e
cercas, transferindo para as associa-
ções de moradores a administração
dos serviços de segurança, limpezaur-
bana e manutenção das vias urbanas,
a serem custeados mediante contri-
buiçãomensal dosmoradores.”
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