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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1062437-
64.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANNA SOFIA 
WAGNER ALZUETA, é apelado ANDRÉS ALZUETA. 

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao 
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ERICKSON GAVAZZA MARQUES (Presidente sem voto), JAMES SIANO 
E FÁBIO PODESTÁ. 

São Paulo, 29 de agosto de 2018. 

J.L. Mônaco da Silva 
RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

Voto : 27312 
Apelação : 1062437-64.2017.8.26.0002 
Apelante : Anna Sofia Wagner Alzueta 
Apelado : Andrés Alzueta 
Comarca : São Paulo 
Juiz : Eduardo Tobias de Aguiar Moeller

COBRANÇA - Imóvel em condomínio decorrente 
de casamento - Bem alugado a terceiro - Pretensão 
de recebimento de 50% do valor do aluguel - 
Improcedência do pedido - Inconformismo - 
Acolhimento - Impossibilidade de utilização 
exclusiva do valor recebido com a locação - 
Enriquecimento sem causa do réu - Necessidade de 
repassar à autora metade do valor auferido com a 
locação - Sentença reformada - Recurso provido. 
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Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Anna 
Sofia Wagner Alzueta em face de Andrés Alzueta, tendo a r. 
sentença de fls. 941/944, de relatório adotado, julgado 
improcedente o pedido. 

Inconformada, apela a autora sustentando, em 
síntese, que o imóvel adquirido durante o casamento está 
alugado para terceiros, razão pela qual faz jus ao 
recebimento de 50% dessa importância. Salienta que a 
mera alegação de que o valor do aluguel foi utilizado em 
benefício da família não serve para afastar sua pretensão.  

Afirma a aplicabilidade das regras do condomínio durante a 
separação de fato do casal. Por fim, requer o provimento do 
recurso para reformar a r. sentença (v. fls. 946/954). 

Recurso respondido (v. fls. 961/970). 

É o relatório. 

O recurso merece provimento. 

Respeitada a convicção do douto Magistrado, a  
propriedade gera os direitos ao uso, ao gozo e à fruição do 
imóvel. Quando apenas um dos proprietários ocupa o bem, 
tem o condômino excluído direito à remuneração da sua 
parte ideal. 

No caso, constata-se que o imóvel localizado na 
Rua Gama, nº 167, Diadema, pertencente a ambas as 
partes, sendo alugado no período de abril de 2016 a julho 
de 2017 (v. fls. 29/37 e 38/39). 

Nesse contexto, considerando que a autora é 
titular incontroversa de metade do imóvel, tem direito ao 
recebimento do aluguel referente à fração ideal que detém 
sobre o bem comum. Ora, o pagamento das despesas da 
autora não afasta o dever de repassar tal importância, 
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competindo ao réu, se for o caso, ajuizar ação revisional 
para reduzir a importância paga a título de alimentos. 

Por conseguinte, de rigor o acolhimento do 
recurso para julgar procedente o pedido e condenar o réu 
no pagamento de R$ 36.216,12. Tal importância deverá ser 
acrescida de juros de mora desde a citação e correção 
monetária desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 
1º, § 1º, da lei 6.899/81. 

Finalmente,  inverte-se  a  sucumbência, 
devendo o réu arcar com o pagamento das custas,  

despesas  processuais  e  honorários  advocatícios 
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. 

Em suma, impõe-se o provimento do recurso  
para reformar a r. sentença, nos termos deste v. acórdão. 

Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento  
ao recurso.  

J.L. MÔNACO DA SILVA 
Relator 

       


