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CONDOMÍNIO EDILÍCIO E  
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTA CONDOMINIAL  

 
Vanessa Barbosa da Silva Ferreira 

RESUMO: O presente trabalho visa a um estudo sobre Condomínio Edilício e as 
ações de execução de cotas condominiais. Discorre-se brevemente sobre o 
Condomínio Geral e o privilégio deste estudo recai sobre o Condomínio Edilício, por 
ser o mais comumente encontrado nas cidades brasileiras. O estudo também trata 
da Ação de Execução de Cota Condominial, considerando que o Novo Código de 
Processo Civil tornou mais célere a possibilidade de restituir ao condomínio as 
verbas necessárias à sua manutenção. 
 
 
 

Palavras chave:  Condomínio Edilício. Execução. Cobrança. Condomínio. 

Sumário: Introdução; 1 Condomínio 1.1 Condomínio Edilício; 1.2 Direitos e 
deveres do condômino; 1.3 Obrigação propter rem; 2 Ação de execução; 2.1 
Requisitos para a ação de execução de cota condominial; 2.2 Natureza jurídica do 
título executivo; Conclusão; Referências. 

  

INTRODUÇÃO  

 

A redução das atividades econômicas, em decorrência da grave crise 

econômica mundial que enfrentamos, trouxe para o mundo jurídico importante 

questão a ser enfrentada por nossos Tribunais. A eficiência e celeridade na 

cobrança de cotas condominiais em atraso e a defesa do inadimplente. Se por um 

lado a Justiça não pode premiar o inadimplente, por outro lado, não pode esquecer 

sua função social e a realidade na qual está inserida e exerce seu poder de atuação. 

 

Nesse contexto, este trabalho trará de maneira expositiva as disposições 

contidas no novel Código de Processo Civil que trouxeram importantes alterações 

que beneficiam o devedor, assim como o credor na ação de execução de débitos 

condominiais. 

A finalidade desse artigo é demonstrar a preocupação do legislador 

processual em atender a necessidade de disciplinar a questão da execução dos 

débitos condominiais, distribuindo justiça de forma equânime e sem perder o norte 

de sua função social. 
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O estudo pretende refletir sobre a nova legislação processual da execução 

dos débitos condominiais, possibilitando a construção de um pensamento crítico e 

trazer informação de forma clara sobre os direitos e as obrigações de condôminos e 

condomínios à luz da nova disposição processual civil. 

 

O tema proposto possui significância e importância diante do aumento 

considerável da inadimplência das cotas condominiais. Todos os atores envolvidos 

na questão, sejam eles condôminos ou condomínios, possuem evidente interesse no 

estudo do instituto, assim como profissionais e estudantes de direito. Porém, a 

apresentação deste estudo não tem o intuito de exaurir o tema, ou apresentar novas 

propostas, mas sim, tem por finalidade dar visão geral sobre o assunto que o intitula. 

Para tanto, foi adotado o procedimento de pesquisas bibliográficas. 

 

1 CONDOMÍNIO 

Verifica-se que no condomínio há uma coisa indivisível que pertence a várias 

pessoas simultaneamente, com igualdade de direitos, e que a parte que cabe a cada 

um, na verdade, não é um bem material, mas sim uma quota do todo. Assim, os 

condôminos partilham o direito de propriedade e não o bem em si, como bem ensina 

Pedro E. Avvad (2017, p.8): 

Dá-se portanto, o condomínio quando uma mesma coisa pertence a mais de 
uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito, idealmente sobre o 
todo e cada uma de suas partes. O poder jurídico é atribuído a cada 
condômino, não sobre uma parte determinada da coisa, porém sobre ela na 
sua integridade, assegurando-se a exclusividade jurídica ao conjunto de 
comproprietários, em relação a qualquer outra pessoa estranha. 

Na lição trazida por Arnaldo Rizardo (2018, p.3): a expressão “condomínio” 

expressa a comunhão de direitos entre duas ou mais pessoas sobre um bem ou 

conjunto de bens. 

Conforme o exposto no Código Civil/2002 verifica-se que no Direito Civil 

Brasileiro poderíamos dividir o assunto “condomínio” em duas grandes partes, a 

primeira, chamada de “condomínio clássico ou geral”, regrada nos artigos 1314 a 

1330, e “condomínio edilício”- artigos 1331 a 1358. Esta segunda modalidade é mais 

diretamente o alvo do presente estudo. Arnaldo Rizardo desenvolve a compreensão 

(2018, p.3):  
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Temos aí, o condomínio geral, que se apresenta quando duas ou mais 
pessoas têm a titularidade de um bem, e não sobre uma porção ou parte do 
mesmo, que se dá no especial, comumente chamado condomínio edilício... 

Os condôminos possuem quotas sobre todo o bem, e na medida de sua 
proporção sobre o total exercem o domínio, mas sem uma localização 
específica. Não há delimitação da propriedade comum, pois não separada 
fruição da posse de um condômino da fruição da posse dos demais 
condôminos, eis que se realiza em conjunto com todos os titulares. 

O artigo 1314, do Código Civil fundamenta o pensamento de Rizardo: 

Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, 
sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la 
de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou 
gravá-la. 

O estudo sobre condomínio  leva a considerar os princípios que o dominam. 

O primeiro deles é o de que no condomínio é proibido alterar ou transferir a posse, o 

uso ou a fruição, sem o consentimento dos outros condôminos. Tal entendimento 

encontra fundamento no parágrafo único do artigo 1314: Nenhum dos condôminos 

pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a 

estranhos, sem o consenso dos outros. Arnaldo Rizardo (2018, p.3) compartilha 

deste pensamento: O primeiro (princípio) está na proibição na alteração ou na 

transferência da posse, do uso ou gozo, sem o consentimento dos demais 

condôminos. 

O segundo princípio seria o de dar preferência aos demais condôminos em 

caso de alienação. O terceiro, é que o condomínio tem um caráter transitório, já que 

pode ser extinto. Novamente é Arnaldo Rizardo (2018, p.4) quem nos explica a 

matéria: 

Em segundo lugar advém a obrigação de dar preferência aos demais 
condôminos no caso de alienação do quinhão, e sendo indivisível a coisa 
comum... 

Em terceiro lugar, merece destaque o caráter de transitoriedade do 
condomínio, já que assegurado o direito de sua extinção... 

Por sua vez, a obrigação de dar preferência aos outros condôminos  e o 

direito de extinção do condomínio, têm fulcro nos artigos 504 e 1320, do Código 

Civil/2002, respectivamente: 
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Art. 504. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a 
estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino, a quem 
não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver 
para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e 
oitenta dias, sob pena de decadência. 
Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa 
comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas 
da divisão. 
 

Vale dizer que de acordo com o Código Civil/2002, o condomínio clássico  é 

classificado como  condomínio voluntário e é finito ou pode ser extinto, conforme o 

entendimento de Pedro E. Avvad (2017, p.9): 

O que anteriormente denominava-se de “condomínio ordinário”, o Código 
Civil de 2002 classifica como Condomínio Voluntário (art 1314 e seguintes), 
como tal entendendo-se todo e qualquer condomínio, convencional ou 
incidental, que vigore por prazo determinado ou não, mas que seja finito ou 
passível de extinção. 

 

Ainda pode-se dizer que no condomínio clássico ou geral, que é chamado de 

“condomínio ordinário ou comum”, por Pedro Avvad (2017, p.9) duas ou mais 

pessoas dividem a propriedade do mesmo bem, móvel ou imóvel, onde cada um é 

dono de uma fração ideal do todo, tornando-se coproprietários- também chamados 

condôminos: 

Em síntese, podemos afirmar que, no condomínio ordinário, ou comum, é 
assegurado a cada um dos coproprietários o domínio sobre uma parcela do 
todo da propriedade, denominada “fração ideal”, porquanto não se trata de 
fixada sobre a qual incide a propriedade individual... 
Cada condômino possui o domínio proporcional (à sua fração) sobre a 
totalidade da coisa, compartilhando com os demais condôminos as 
utilidades que ela possa oferecer segundo o que for entre eles decidido. 

 

O condomínio edilício, também chamado de “condomínio especial”, é o que 

existe nos prédios de apartamentos, por exemplo, onde as unidades são autônomas 

e, juntas, formam o todo. Neste caso, cada proprietário de uma unidade autônoma 

também participa com frações ideais do todo. Arnaldo Rizardo (2018, p.4) nos 

ensina: 

Ao lado do condomínio comum e tradicional..., no qual a posse de cada 
consorte é indeterminada e comum, há um tipo de condomínio especial e 
diferente, que se cria e estabelece em um terreno, formando-se a partir da 
copropriedade em um terreno, mas que, por convenção, se estabelecem 
partes de uso e proveito comum, e partes de uso e proveito exclusivo e 
separado de cada um dos condôminos. Cuida-se de um instituto jurídico 
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distinto, que recebeu disciplina própria, se conjuga a indivisão de certas 
áreas, e a exclusividade da propriedade de outras, mas dentro do mesmo 
imóvel. Tem-se, pois, um instituto em que se combinam regras de 
propriedade individual e do condomínio. Cada unidade pertence 
exclusivamente a um proprietário que tem o exercício do seu direito limitado 
por obrigações especiais que decorrem de possuí-lo num edifício com 
outras unidades autônomas. 

Assim, a diferença básica entre o condomínio geral ou clássico e o 

condomínio edilício: no primeiro, os condôminos são proprietários de um mesmo 

bem, onde não há partes exclusivas e comuns. No segundo, os proprietários 

compartilham partes comuns e cada um detém a propriedade de sua unidade.  

1.1 Condomínio Edilício 

O condomínio edilício é uma modalidade de condomínio e está disciplinado 

juridicamente no Código Civil/2002, nos artigos 1331 a 1358, sendo que alguns 

destes artigos foram alterados pela Lei 10.931/2004. 

 

O grande doutrinador Caio Mario S. Pereira (1998, p.90) denomina o 

condomínio edilício, como condomínio especial ou propriedade horizontal. O mesmo 

autor entende também que existe uma ideia de propriedade e uma ideia de 

condomínio, como pode-se constatar no texto a seguir: 

Propriedade individual, exclusiva, sobre a unidade autônoma, subordinada 
embora a sérias restrições (o que não é estranho ao conceito do domínio 
tradicional). [...] Condomínio sobre o solo, sobre os elevadores do edifício, 
sobre a caixa d’água, sobre o saguão de entrada, sobre as partes enfim que 
interessam ao prédio como unidade arquitetônica. [...] A nosso ver há uma 
compropriedade individual, que vivem juntas. 
 

Na opinião de Arnaldo Rizardo (2018, p.24), temos a seguinte definição de 

condomínio edilício: 

É o condomínio em edifícios e em outras edificações, inclusive em áreas de 
terras, se nelas se construírem casas ou prédios térreos ou assobradados, 
com jardins e quintais, para residências unifamiliares, ou se houver a 
destinação dessas áreas para a ocupação concomitante individual de 
porção delas e comum de outras extensões, havendo uma convenção a que 
todos se submetem. Neste tipo, partes do imóvel são propriedade exclusiva 
do condômino, e outras partes pertencem ao domínio de todos, em 
consonância com o artigo 1331.  

 

O condomínio edilício pode ser formado em decorrência de testamento ou 

por ato entre vivos. Estas formas de constituição foram estabelecidas inicialmente no 
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Artigo sétimo da Lei 4.591/1964, ainda que à época, ele não se chamasse 

condomínio edilício: 

Art. 7º O condomínio por unidades autônomas instituir-se-á por ato entre 
vivos ou por testamento, com inscrição obrigatória no Registro de Imóveis, 
dele constando: a individualidade e a discriminação, bem como a fração 
ideal sobre o terreno e partes comuns, atribuída a cada unidade, 
dispensando-se a descrição interna da unidade. 
 

O Código Civil/2002, no artigo 1332, ratifica o estabelecido pela lei anterior e 

estabelece: 

Art. 1332  Institui-se o condomínio por ato entre vivos ou testamento, 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis, devendo constar daquele ato, 
além do disposto em lei específica: 
I – a discriminação e individualização das unidades de propriedade 
exclusiva estremadas umas das outras e das partes comuns; 
II – a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente 
ao terreno e partes comuns; 
III – o fim a que as unidades se destinam. 
 

O Condomínio Edilício deverá ainda, ter uma Convenção. Trata-se de um 

documento firmado por escritura pública ou instrumento particular, entre os 

proprietários, de no mínimo, dois terços das frações ideais. Salvo disposição em 

contrário, os promitentes compradores e os cessionários de direitos das unidades 

autônomas são equiparados aos proprietários. Deverá ser feito o registro do 

documento  no Cartório do Registro de Imóveis e conterá cláusulas obrigatórias, por 

força do ato que instituiu o Condomínio e outras que a própria convenção acordar. 

Assim, obrigatoriamente, a Convenção deve estipular: I- a cota proporcional e o 

modo de pagamento das contribuições de condôminos, para suprir as despesas 

ordinárias ou extraordinárias do condomínio; II- a forma de administração do 

condomínio; III- a competência das assembleias, a forma que serão convocadas e o 

quorum necessário para as deliberações; IV- as sanções a que estarão sujeitos os 

condôminos; V- o regimento interno. Assim estabelecem os artigos 1333 e 1334, do 

Código Civil: 

Art. 1.333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser 
subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e 
torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as 
unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. 
Parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do 
condomínio deverá ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis. 
Art. 1.334. Além das cláusulas referidas no art. 1332 e das que os 
interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará: 
I - a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos 
condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do 
condomínio; 
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II - sua forma de administração; 
III - a competência das assembleias, forma de sua convocação e quorum 
exigido para as deliberações; 
IV - as sanções a que estão sujeitos os condôminos, ou possuidores; 
V - o regimento interno. 
§ 1

o
 A convenção poderá ser feita por escritura pública ou por instrumento 

particular. 
§ 2

o
 São equiparados aos proprietários, para os fins deste artigo, salvo 

disposição em contrário, os promitentes compradores e os cessionários de 
direitos relativos às unidades autônomas. 
 

Diferentemente do condomínio geral ou clássico, o condomínio edilício 

refere-se somente aos bens imóveis. Nesta espécie de condomínio existem partes 

comuns a todos os condôminos e partes exclusivas. Ainda tomando como exemplo 

um prédio de apartamentos, o apartamento é a propriedade exclusiva. Outras áreas, 

como  corredores, escadas, elevadores, área de lazer, portaria, a estrutura do 

prédio, as redes gerais de distribuição de água, esgoto, energia elétrica, são partes 

comuns. São partes que todos os condôminos usam. Por isso mesmo, não podem 

ser separados, vendidos ou alugados separadamente, ou divididos. Assim, cada 

condômino, além de dono de seu apartamento, também é dono de uma fração ideal 

nas partes comuns. É o que nos ensina Arnaldo Rizardo (2018, p.24 e 25): 

Neste tipo, há uma conjugação da propriedade individual e da propriedade 
comum ou coletiva. A individual destina-se à ocupação exclusiva dos 
titulares, com autonomia material e jurídica, vindo materializada nos 
apartamentos, salas, escritórios, conjuntos e garagem. Incluem-se na 
comum ou coletiva o terreno, as paredes, a estrutura do prédio, as 
fundações, a rede elétrica e a de água e esgoto, as áreas de circulação, a 
entrada do prédio, as salas de reuniões e recreação, pertencendo a todos 
os condôminos na proporção de frações relativamente ao todo, e 
conjugadas às unidades privativas, sem possibilidade de desmembramento 
e de venda separada. 

 

Cabe esclarecer que fração ideal é a parte indivisível e indeterminável das 

áreas comuns e de terreno que corresponde a cada unidade autônoma, como 

estabelece o Código Civil/2002: 

Art 1331, § 3
o
 : A cada unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, 

uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada 
em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do 
condomínio. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004) 
 

A administração do condomínio edilício requer a figura de um síndico que 

será uma pessoa escolhida pela assembleia de condôminos. O síndico não tem que 

obrigatoriamente ser um condômino e sua estada nesta condição pode ocorrer pelo 

prazo de dois anos, podendo ser renovado. Entre suas atribuições, podemos 
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mencionar: convocar a assembleia de condôminos, representar ativa e 

passivamente o condomínio, cumprir e fazer cumprir a convenção, entre outras. Tais 

preceitos e definições estão estabelecidos nos artigos 1347 e 1348, do Código 

Civil/2002, respectivamente:  

Art. 1.347. A assembleia escolherá um síndico, que poderá não ser 
condômino, para administrar o condomínio, por prazo não superior a dois 
anos, o qual poderá renovar-se.  
Art. 1.348. Compete ao síndico: 
 I - convocar a assembleia dos condôminos;  
II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo 
ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;  
III - dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento 
judicial ou administrativo, de interesse do condomínio;  
IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as 
determinações da assembleia;  
V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela 
prestação dos serviços que interessem aos possuidores;  
VI - elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano;  
VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e 
cobrar as multas devidas;  
VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas;  
IX - realizar o seguro da edificação.  
§ 1

o
 Poderá a assembleia investir outra pessoa, em lugar do síndico, em 

poderes de representação.  
§ 2

o
 O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de 

representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da 
assembleia, salvo disposição em contrário da convenção. 

Caso o síndico pratique alguma irregularidade, ou deixe de cumprir com 

seus deveres, poderá ser destituído pela assembleia de condôminos, nos termos do 

artigo 1349, do Código Civil/2002:  

Art. 1.349. A assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido 
no § 2

o
 do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de 

seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar 
contas, ou não administrar convenientemente o condomínio. 

Os artigos 1.350 e seguintes, até o 1.355, do Código Civil/2002 explicitam 

outros regramentos para a convocação e o funcionamento da assembleia de 

condôminos. 

Nos artigos 1357 e 1358 encontramos os motivos de extinção do condomínio 

edilício: se a construção for consideravelmente destruída, ou ameace ruir, ou se 

ocorrer desapropriação. Vejamos os artigos:  

Art. 1.357. Se a edificação for total ou consideravelmente destruída, ou 
ameace ruína, os condôminos deliberarão em assembleia sobre a 
reconstrução, ou venda, por votos que representem metade mais uma das 
frações ideais. 
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§ 1
o
 Deliberada a reconstrução, poderá o condômino eximir-se do 

pagamento das despesas respectivas, alienando os seus direitos a outros 
condôminos, mediante avaliação judicial. 
§ 2

o
 Realizada a venda, em que se preferirá, em condições iguais de oferta, 

o condômino ao estranho, será repartido o apurado entre os condôminos, 
proporcionalmente ao valor das suas unidades imobiliárias. 
Art. 1.358. Se ocorrer desapropriação, a indenização será repartida na 
proporção a que se refere o § 2o do artigo antecedente. 

 

Neste ponto, cabe ressaltar que a relação entre os condôminos, como era de 

se supor, não encontra fulcro no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

entre os condôminos não existe a figura da prestação de serviços, contudo os 

condôminos adquirem direitos e obrigações. O regramento sobre as duas 

instituições está explicitado no Código Civil/2002, como veremos a seguir. 

1.2 Direitos e Deveres do Condômino 

 

Direitos e deveres estão previstos nos artigos 1335 e 1336 do Código 

Civil/2002, respectivamente, como segue: 

 Art. 1.335. São direitos do condômino: I - usar, fruir e livremente dispor das 
suas unidades; II - usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e 
contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores; III - votar 
nas deliberações da assembleia e delas participar, estando quite.  
Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do 
condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em 
contrário na convenção; II - não realizar obras que comprometam a 
segurança da edificação; III - não alterar a forma e a cor da fachada, das 
partes e esquadrias externas; IV - dar às suas partes a mesma destinação 
que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, 
salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. 
 § 1

o
 O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros 

moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao 
mês e multa de até dois por cento sobre o débito.  
§ 2

o
 O condômino, que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos 

incisos II a IV, pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, 
não podendo ela ser superior a cinco vezes o valor de suas contribuições 
mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem; não 
havendo disposição expressa, caberá à assembleia geral, por dois terços no 
mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa. 

Cabe destacar  o ensinamento de Arnaldo Rizardo (2018, p. 130): 

Os direitos trazem, em contrapartida, deveres, de obrigatório atendimento 
para viabilizar a própria instituição do condomínio, exigidos indistintamente 
de qualquer pessoa que resida, ou se encontre estabelecida, ou mesmo 
frequente o condomínio. Deveres existem que competem aos titulares da 
unidades, como o pagamento das taxas, e outros que abrangem os 
moradores em geral e ocupantes de conjuntos de salas, como familiares, os 
locatários, e os frequentadores, ou seja, as visitas, os clientes e 
empregados. 
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Quanto aos direitos, da leitura do artigo 1335 do CC depreende-se que se 

referem ao uso e fruição de suas unidades, uso das partes comuns dentro dos 

limites de utilização de outros compossuidores e o direito de voto (votar e ser 

votado) nas assembleias. A própria legislação não deixa dúvidas sobre os direitos 

dos condôminos. Porém, não poderíamos deixar de buscar a opinião de Arnaldo 

Rizardo (2018, p.128): 

Do exercício de propriedade da unidade exclusiva e das partes comuns 
advêm vários direitos aos condôminos. Naturalmente, esses direitos 
relacionam-se ao uso, ao proveito, à privacidade que deve ser preservada, 
ao respeito pelos demais consortes ä locomoção nas áreas internas e de 
uso de todos a interferir para sanar irregularidades, a exigir ordem interna e 
condutas incompatíveis, a manejar as utilidades que oferece o prédio, a 
manobrar os veículos, a reclamar contra perturbações, a receber os 
balancetes e contas, à entrega das comunicações de interesse do 
condomínio, a ser votado e a votar, a participar de reuniões, a recorrer de 
penalidades. 

O artigo 1336  do CC estabelece os deveres dos condôminos. O 

descumprimento dos itens II a IV do referido artigo, acarretará a multa prevista no 

ato constitutivo ou convenção do condomínio, no limite de até cinco vezes o valor 

das cotas mensais. Além disso, o infrator também responderá por perdas e danos  

se for o caso. Se não houver previsão expressa, a cobrança da multa caberá à 

assembleia geral que deverá contar dois terços dos condôminos. 

O condômino que não paga a cota condominial fica sujeito aos juros 

convencionados ou, se não estiverem previstos em convenção, aos juros de um por 

cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito. Esta sanção está 

explicitada no artigo 1336 § 1o
 , do CC. 

Reiterados descumprimentos de deveres por parte de um condômino, 

poderá acarretar a cobrança de multa correspondente a até cinco vezes o valor da 

cota condominial mensal e perdas e danos se for o caso, desde que assim seja 

deliberado por três quartos dos condôminos, conforme previsto no artigo 1337. 

E ao condômino que resolver ser a pedra no sapato do condomínio e insistir 

em repetir comportamentos antissociais, gerando impossibilidade de convivência 

com os demais, caberá o pagamento de multa correspondente a dez vezes o valor 

da cota condominial mensal, até que a assembleia tome outra decisão, como prevê 

o parágrafo único do mesmo artigo 1337 do CC: 
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Art. 1337. O condômino, ou possuidor, que não cumpre reiteradamente com 
os seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de três 
quartos dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa 
correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as 
despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, 
independentemente das perdas e danos que se apurem. 
Parágrafo único. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado 
comportamento anti-social, gerar incompatibilidade de convivência com os 
demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa 
correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as 
despesas condominiais, até ulterior deliberação da assembléia. 

 

Cabe ressaltar que as listas dos artigos 1336 e 1337 do CC não são 

taxativas, já que os artigos que vêm na sequência, artigos 1338 até 1345 do CC, 

também normatizam as responsabilidades e alguns direitos dos condôminos. 

Veremos um a um a seguir. 

O condômino que quiser alugar sua vaga de garagem, deverá dar 

preferência a outros proprietários ou morador do condomínio, nesta ordem. Assim 

preconiza o artigo 1338 do CC:  Resolvendo o condômino alugar área no abrigo para 

veículos, preferir-se-á, em condições iguais, qualquer dos condôminos a estranhos, 

e, entre todos, os possuidores. 

Cada condômino tem direito às partes comuns, de forma inseparável da sua 

propriedade exclusiva. Da mesma forma, as frações ideais correspondentes às 

unidades e partes acessórias também são inseparáveis. Nem seria preciso 

mencionar que não é possível alugar ou vender ou gravar os bens separadamente. 

Mas vejamos o que diz o artigo 1339 do CC: 

Art. 1.339. Os direitos de cada condômino às partes comuns são 
inseparáveis de sua propriedade exclusiva; são também inseparáveis das 
frações ideais correspondentes as unidades imobiliárias, com as suas 
partes acessórias. 
§ 1

o
 Nos casos deste artigo é proibido alienar ou gravar os bens em 

separado. 
§ 2

o
 É permitido ao condômino alienar parte acessória de sua unidade 

imobiliária a outro condômino, só podendo fazê-lo a terceiro se essa 
faculdade constar do ato constitutivo do condomínio, e se a ela não se 
opuser a respectiva assembleia geral. 

 

Quando o condômino utiliza com exclusividade uma parte comum, torna-se 

responsável pela despesa a ela correspondente. Diz o “artigo 1340 do CC: As 
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despesas relativas a partes comuns de uso exclusivo de um condômino, ou de 

alguns deles, incumbem a quem delas se serve.” 

Para realizar obras, úteis ou não, no condomínio, é necessário que o tema 

seja votado em assembleia e haja voto da maioria dos condôminos para as obras 

úteis e de dois terços dos condôminos para as outras. Sobre este assunto, temos o 

exposto nos artigos 1341 e 1342 do CC: 

Art. 1.341. A realização de obras no condomínio depende: 
I - se voluptuárias, de voto de dois terços dos condôminos; 
II - se úteis, de voto da maioria dos condôminos. 
§ 1

o
 As obras ou reparações necessárias podem ser realizadas, 

independentemente de autorização, pelo síndico, ou, em caso de omissão 
ou impedimento deste, por qualquer condômino. 
§ 2

o
 Se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem em 

despesas excessivas, determinada sua realização, o síndico ou o 
condômino que tomou a iniciativa delas dará ciência à assembleia, que 
deverá ser convocada imediatamente. 
§ 3

o
 Não sendo urgentes, as obras ou reparos necessários, que importarem 

em despesas excessivas, somente poderão ser efetuadas após autorização 
da assembleia, especialmente convocada pelo síndico, ou, em caso de 
omissão ou impedimento deste, por qualquer dos condôminos. 
§ 4

o
 O condômino que realizar obras ou reparos necessários será 

reembolsado das despesas que efetuar, não tendo direito à restituição das 
que fizer com obras ou reparos de outra natureza, embora de interesse 
comum. 
Art. 1.342. A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já 
existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da 
aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas 
construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por 
qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns. 

 

Destaca-se que as obras ou consertos urgentes que acarretarem despesas 

excessivas, o síndico ou condômino que tomou à frente da sua realização, deverá 

dar ciência à assembleia, cuja convocação deverá ser imediata. 

Um segundo destaque é quanto a realização de obras em partes comuns 

para acrescentar, facilitar ou aumentar a utilização, pois precisam ser aprovadas por 

dois terços dos votos dos condôminos, além de que é vedada a construção em 

áreas comuns que prejudiquem sua utilização pelos condôminos. 

O artigo 1343 do CC trata da construção de outro pavimento, ou de outro 

edifício para disponibilizar outras unidades imobiliárias. Só será possível com 

aprovação unânime dos condôminos: “Art. 1.343. A construção de outro pavimento, 
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ou, no solo comum, de outro edifício, destinado a conter novas unidades imobiliárias, 

depende da aprovação da unanimidade dos condôminos.” 

De acordo com o artigo 1344 do CC, o proprietário do terraço deverá arcar 

com as despesas de sua conservação a fim de que as unidades inferiores não 

tenham problemas: Ao proprietário do terraço de cobertura incumbem as despesas 

da sua conservação, de modo que não haja danos às unidades imobiliárias 

inferiores. 

Ao condomínio cabe a contratação obrigatória de seguro de toda a 

edificação contra incêndio ou destruição, total ou parcial: “Art. 1.346 do CC. É 

obrigatório o seguro de toda a edificação contra o risco de incêndio ou destruição, 

total ou parcial.” 

Àquele que adquire uma unidade em condomínio edilício, caberão os débitos 

referentes ao imóvel, junto ao condomínio, com as multas e juros correspondentes. 

Assim preconiza o artigo 1345 do CC: “O adquirente de unidade responde pelos 

débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros 

moratórios.” 

Ressalta-se que de todas as infrações possíveis perante o condomínio, a 

saber, aquelas que afetam a boa convivência entre os condôminos e as de cunho 

financeiro, o que o condômino poderia fazer de mais grave, seria não honrar com o 

pagamento das cotas condominiais. Verificamos que Arnaldo Rizardo (2018, p.135) 

concorda com esta opinião: 

O mais grave descumprimento de deveres seguramente é de cunho 
econômico e consiste na falta de pagamento das contribuições 
condominiais, embora assegurada a possibilidade de cobrança judicial, e 
encontre-se a obrigação garantida pela própria unidade, cuja expropriação 
não é protegida de impenhorabilidade, diante do artigo 3º, inciso IV, da Lei 
8.009/1990. Outras infrações que ultrapassam a suportabilidade da 
tolerância estão na conduta inconveniente do condômino, quebrando a 
ordem, a normalidade e o equilíbrio do conjunto habitacional; nos 
incômodos que provoca; no desrespeito às normas de convivência, de 
modo a tornar-se um elemento desagregador e pernicioso, causa de 
constantes atritos ou conflitos sociais. 
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 Verifica-se o ensinamento de Arnaldo Rizardo (2018, p. 130) sobre a 

obrigação que decorre da distribuição das despesas em função da área das 

unidades: 

... em função da soma da metragem da área ideal de todos os condôminos, 
calcula-se a participação da contribuição. Divide-se a quantidade das 
despesas pelo total da área, encontrando-se um valor por metro unitário, 
que será multiplicado pela área de cada proprietário. [...] Está-se diante de 
uma obrigação propter rem, que deve ser suportada pela pessoa que é 
proprietária ou titular da coisa. 

 Logo, verifica-se que as despesas do condomínio dividem-se entre os 

condôminos proporcionalmente à área de sua unidade e à fração ideal do terreno e 

das partes comuns correspondentes à sua unidade. A obrigação de responder por 

estas despesas é chamada de obrigação propter rem. 

1.3 Obrigação Propter Rem 

 

Uma tradução livre do latim, diz que esta é uma obrigação em razão 

(propter) da coisa (rem). 

A obrigação propter rem é uma obrigação que decorre do domínio ou posse 

de um bem. A obrigação real é a que é adquirida em função de um bem, sobre o 

qual exista ônus (imposto, seguro etc.) ou deveres em consequência da manutenção 

do bem (despesas de condomínio). Essas despesas são do titular do bem, são suas 

obrigações propter rem. O titular do bem sobre os quais existam tais ônus é o 

devedor.  

A obrigação propter rem não é resultado da vontade da pessoa, mas existe 

por causa da coisa. 

Conforme nos ensina Maria Helena Diniz (2012, p.17), esta obrigação surge 

quando o titular do direito real é obrigado, devido a sua condição, a satisfazer certa 

prestação.  Ou seja, quem adquire a coisa, e no caso do presente estudo, quem 

adquire o imóvel, fica obrigado às despesas inerentes a ele, mesmo que anteriores à 

aquisição. 

O artigo 1.345, do Código Civil/2002, estabelece: ”Art. 1.345. O adquirente 

de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, 

inclusive multas e juros moratórios.” 
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Em linhas bem simples, quem compra um imóvel, obriga-se quanto aos ônus 

que existirem sobre o imóvel adquirido. 

A obrigação propter rem existe enquanto houver o poder sobre a coisa, e se 

transfere de titular para titular com a transmissão da propriedade ou da posse do 

bem, independentemente da vontade desses titulares, pois como dissemos, ela 

acompanha o bem, já que existe em função dele. 

O direito real tem como objeto as coisas que podem ser propriedade de 

alguém. O direito das obrigações ou pessoal, por sua vez, passa a existir quando há 

um credor que exige uma prestação de um devedor. A obrigação propter rem situa-

se entre o direito real e o direito pessoal. Por isso mesmo, ela é considerada uma 

obrigação híbrida ou acessória mista, visto que está ligada a um direito real no 

mesmo instante em que gera uma obrigação de prestação ao titular do domínio da 

coisa. 

De acordo com Maria Helena Diniz (2012, p.29), esta obrigação tem três 

características: 

1ª) vinculação a um direito real, ou seja, a determinada coisa de que o 
devedor é proprietário ou possuidor 
2ª) possibilidade de exoneração do devedor pelo abandono do direito real, 
renunciando o direito sobre a coisa. 
3ª) transmissibilidade por meio de negócios jurídicos, caso em que a 
obrigação recairá sobre o adquirente. P. Ex.: se alguém adquirir, por 
herança, uma quota de condomínio, será sobre o novo condômino que 
incidirá a obrigação de contribuir para as despesas de conservação da 
coisa.  

 

E Sílvio Venosa (2012, p.41) também cita três características: 

1. Trata-se de relação obrigacional que se caracteriza por sua vinculação à 
coisa. Não pode existir, por conseguinte, fora das relações de direito real. 
2. O nascimento, transmissão e extinção da obrigação propter rem seguem 
o direito real, com uma vinculação de acessoriedade. 
3. A obrigação dita real forma, de certo modo, parte do conteúdo do direito 
real, e sua eficácia perante os sucessores singulares do devedor confere 
estabilidade ao conteúdo do direito.  
 

Em outras palavras, a obrigação propter rem é aquela que existe por causa 

do imóvel. Assim, se existir débito de cota condominial, por exemplo, este débito 

será de responsabilidade do proprietário do imóvel. Se este imóvel for vendido, o 
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débito passará para a responsabilidade do comprador. Tal débito é passível de 

cobrança e de execução através de ação judicial. 

 

 

2 AÇÃO DE EXECUÇÃO 

 

A propositura da ação de execução dá início ao processo de execução, 

sobre o qual, o ensinamento de Cassio S. Bueno (2018, p. 612) , que diz que a 

expressão “Processo de execução”, 

... consagradíssima, deve ser compreendida no sentido de processo em que 
são praticados predominantemente atos de execução, isto é, atos visando a 
satisfação do direito suficientemente reconhecido em título executivo 
extrajudicial. Um processo que tem início para aquele fim a partir da 
apresentação daquele título ao Estado-juiz que, bem entendido, marca as 
atividades executivas a serem desempenhadas no exercício da função 
jurisdicional. Não é por outra razão que sua apresentação é exigência feita 
desde a petição inicial.  
 

Logo,  a ação de execução consiste, basicamente, na ação em que serão 

praticados atos que visam a satisfação do direito reconhecido em título executivo 

extrajudicial. 

O Livro II do CPC regula o procedimento da execução baseada em título 

extrajudicial e o primeiro artigo do Livro, o 771 estabelece que suas disposições 

alcançam também os procedimentos especiais de execução: 

 Art. 771.  Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 
extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 
procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 
procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 
ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. 

 

Na ação de execução é permitido ao juiz: dar a ordem de comparecimento 

das partes; advertir ao executado de que seu procedimento configura  atentado à 

dignidade da justiça; e a determinação de que pessoas indicadas pelo credor deem 

informações sobre o objeto de execução. Tais preceitos estão no artigo 772, do 

CPC. 

Os atos que o executado pode praticar, ativa ou passivamente, que seriam 

classificados como atentatórios contra a dignidade da justiça, estão no artigo 774: 

Art. 774.  Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta 
comissiva ou omissiva do executado que: 
I - frauda a execução; 
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II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios 
artificiosos; 
III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; 
IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; 
V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à 
penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se 
for o caso, certidão negativa de ônus. 
Parágrafo único.  Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em 
montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em 
execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos 
próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza 
processual ou material. 
 

É importante observar que o artigo 776 do CPC prevê que são de 

responsabilidade do autor da ação os danos que os atos do processo de execução 

causarem ao réu. Vejamos: “Art. 776.  O exequente ressarcirá ao executado os 

danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar 

inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução.” Assim 

também nos ensina Cassio S. Bueno (2018, p. 614): “O exequente é responsável 

pelos danos que os atos executivos acarretarem ao executado quando sentença, 

transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que 

ensejou a execução”.  

 

É sabido que a figura do exequente – credor- é quem requere para si a tutela 

jurisdicional executiva e que o executado – devedor- é aquele a quem o exequente 

assim chama, afirmando que deve praticar os atos que saneiem a tutela jurisdicional 

pretendida. Para que a tutela jurisdicional executiva se concretize, é necessárioque 

exista um título executivo. Vejamos o ensinamento de Cassio S. Bueno (2018, p 

615): 

(...) colocar em relevo a fundamental importância desempenhada pelo título 
executivo. A pesquisa sobre quem pode requerer a execução, e em face de 
quem ela deve ser requerida, deve tomar como referência o título executivo. 
É o título executivo, pela sua função na e para a execução, que viabiliza a 
prática dos atos executivos pelo magistrado e que fornece as condições 
necessárias para se atestar a “certeza subjetiva” da obrigação nele 
retratada. 

 

Ocorre que o Novo Código de Processo Civil colocou o  débito condominial 

na “lista” dos títulos executivos, no artigo 784, inciso X. Vejamos o texto: 

Art. 784.  São títulos executivos extrajudiciais: (…) 
X – o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de 
condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em 
assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas; 
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Ressaltamos a opinião de Cassio S. Bueno (2018, p. 623): 

A previsão do inciso X do art 784 representa importante novidade do CPC 
de 2015, colocando fim a interessante discussão existente no âmbito do 
CPC de 1973 sobre se as contribuições ordinárias ou extraordinárias de 
condomínio edilício eram, ou não, títulos executivos extrajudiciais e em que 
condições. Prevalecia o entendimento negativo diante da previsão da alínea 
b do inciso II do art 275 daquele Código sobre ser necessário o 
procedimento sumário para a cobrança daqueles débitos.  

Assim, considerando que a ação de execução pressupõe a existência de um 

título executivo e também considerando que o documento de cobrança da cota 

condominial agora assume esta identidade – a de título executivo- entendemos que 

basta a sua apresentação para que se possa propor a ação de execução perante o 

Estado. Por fim, cabe trazer a lição de Cassio S. Bueno (2018, p. 618): Título 

executivo deve ser compreendido como documento que atesta a existência de 

obrigação certa, líquida e exigível e que autoriza o início da prática de atos 

jurisdicionais executivos.  

Assim, o título executivo possui três características: certeza, exigibilidade e 

liquidez. Desta forma, prevê o artigo 783, do NCPC: “Art. 783.  A execução para 

cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e 

exigível.” Nas palavras de Cassio S. Bueno (2018, p. 618):  

Título executivo deve ser compreendido como documento que atesta a 
existência de obrigação certa, líquida e exigível e que autoriza o início da 
prática de atos jurisdicionais executivos. Os três atributos, o da certeza, o 
da exigibilidade e o da liquidez. [...] A certeza relaciona-se com a existência 
da própria obrigação e do título executivo... [...] A exigibilidade relaciona-se 
com a inexistência de qualquer condição ou outro fator que na perspectiva 
do direito material impeça a satisfação do direito retratado... [...] A liquidez é 
a expressão monetária do valor da obrigação. 

Assim, o documento de cobrança da cota condominial deve preencher os 

requisitos para que realmente possa ser utilizado como título executivo. O 

atendimento a tais requisitos é que possibilitarão a propositura da ação de execução 

de cota condominial. 

2.1 Requisitos Para a Ação de Execução de Cota Condominial 

Considerando o texto do Inciso X, do Artigo 784 do Novo CPC,  é necessário 

observar três requisitos para que a cobrança dos débitos condominiais possa ser 

feita via ação de execução. São eles: 
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 I - Que a despesa condominial que originou a cobrança em cota tenha sido 

prevista em convenção ou assembleia geral; 

II - Que haja prova documental de que tal despesa foi aprovada em 

assembleia; e 

III - Que haja prova documental de que foi feita cobrança por boleto, ou 

qualquer outro meio, e que esta cobrança foi devidamente entregue ao condômino. 

Logo, depreende-se que não podem ser cobradas as despesas não 

previstas em assembleia, ou as que não constam na ata da assembleia. 

Além disso, se o condômino não recebeu o boleto de condomínio com a 

cobrança, não poderá ser executado. 

É fato que a atualização ocorrida no Código de Processo Civil não foi  

suficiente para dirimir todas as dúvidas de uma só vez. Ainda há questões em torno 

deste assunto que vêm sendo pacificadas pela jurisprudência, ao longo do tempo. 

A título de exemplo, propõe-se a seguinte situação: os débitos de 

condomínio anteriores à vigência do NCPC podem ser executados? Outra situação: 

vale a pena desistir de processos de conhecimento ajuizados antes da vigência do 

Novo Código, para iniciar um processo de execução? 

Assim prevê o artigo 1046 do Novo Código de Processo Civil: “Art. 1046. Ao 

entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos 

processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.” 

Considerando que a aplicação da lei processual é imediata, conforme 

preconizado no Artigo 1046 do NCPC, vislumbra-se a possibilidade de executar 

débitos de condomínio vencidos antes da vigência do Código. 

Todavia, parece claro que a aplicação imediata do NCPC sobre processos 

em curso, não deve atingir os atos processuais já praticados. 

Além disso, ainda se discute se a ação de execução deve ou não abranger 

as cotas condominiais que venceram ao longo do processo.  
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Apesar deste detalhe, o fato é que o débito referente a cotas condominiais, 

considerado título executivo desde o NCPC, passou a gozar das características 

próprias deste tipo de título. 

2.2 Natureza Jurídica do Título Executivo 

 

Não há entendimento pacificado quanto à natureza jurídica dos títulos 

executivos. 

Há autores que o classificam como sendo mero elemento para forçar uma 

execução, ou que é apenas uma condição para a propositura da mesma ação. 

Vejamos o entendimento de Cassio S. Bueno (2018. p. 618) 

Título executivo deve ser compreendido como documento que atesta a 
existência de obrigação certa, líquida e exigível, e que autoriza o início da 
prática de atos jurisdicionais executivos. Os três atributos, o da certeza, da 
exigibilidade e da liquidez, constam expressamente do artigo 783.  
 

Está explícito no ensinamento que um título para ser considerado executivo 

deve ser líquido, certo e exigível. Cumpre destacar que estas características, 

comumente associadas ao título executivo em si, são características de qualquer 

obrigação a ser executada. Mas é o que se tem consolidado como entendimento 

sobre o assunto, até o presente momento. 

A liquidez é demonstrada no valor expresso no título. No caso do presente 

estudo – débitos de cotas condominiais- estes valores devem estar de acordo, com 

o estabelecido em lei e aprovados em assembleia. 

A certeza – quase fazendo um trocadilho - decorre do fato de não existir 

dúvida sobre sua validade. Os débitos de cotas condominiais serão considerados 

certos se estiverem de acordo com o previsto em Convenção, ou aprovados em 

Assembleia Geral. 

A exigibilidade do título executivo acontece quando o débito está vencido. 

Ressaltando que a data do vencimento é registrada em ata de assembleia e a sua 

alteração pode ser realizada também através de assembleia geral. 

 

CONCLUSÃO 

 

A matéria deste estudo – condomínio edilício- nos apresenta uma realidade 

onde a compropriedade é perpétua. Existe nele a propriedade particular, exclusiva e 



24 
 

singular de cada unidade autônoma e a coisa comum, como o terreno, as paredes, o 

hall de entrada, os corredores, os elevadores e todas as outras partes que são 

destinadas ao uso coletivo. Essas partes comuns a todos não pertencem a nenhum 

condômino específico, pois elas são inalienáveis separadamente das unidades 

autônomas.  

Em face do aumento demográfico e da valorização os espaços urbanos esta 

modalidade de condomínio tem crescido cada vez mais. Consequentemente, a 

legislação se vê obrigada a evoluir a fim possibilitar a solução dos conflitos que 

naturalmente surgem com o incremento da área imobiliária.  

O Código Civil dispõe sobre regras gerais de condomínio, sua administração 

e extinção; estabelece também direitos e deveres dos condôminos. Em seu auxílio e 

a fim de complementar com o tratamento mais estrito caso a caso, vêm as 

Convenções e os Regulamentos que tratam sobre as regras internas de cada 

condomínio. 

Convenção e Regulamento, em consonância com os princípios legais, 

disciplinam de acordo com uma vontade coletiva as duas áreas do exercício da 

propriedade, uma que é autônoma e outra que é comum de todos os condôminos.  

É natural que nesta vida que compartilha áreas comuns ocorram conflitos. 

Quando de um lado há alguém que é titular de um direito que encontra resistência 

de outra pessoa que se lhe opõe, o conflito assume a aparência de uma lide. Por 

sua vez, a lide nada mais é que um conflito de interesses onde há um que pretende 

e outro que resiste. 

A ação de execução pressupõe a existência do não cumprimento de uma 

obrigação assumida. No processo que se instaura, o Estado busca satisfazer a 

prestação assumida pelo devedor, em favor do credor. 

Entre os deveres de cada condômino, no condomínio edilício, está o de 

pagar as cotas condominiais. Para a falta de pagamento do Código Civil estabelece 

juros e multa. Além disso, o Novo Código de Processo Civil deu à cota condominial o 

status de título extrajudicial. 



25 
 

Assim, o condomínio pode cobrar o condômino inadimplente por meio de 

uma ação de execução. 

Em que pese a grande celeridade trazida pelo NCPC possibilitando o 

condomínio receber o valor referente a cotas condominiais não pagas através de um 

processo de execução, o problema que ainda persiste é se a execução deve ou não 

abranger as cotas que venceram ao longo do processo, ou se deve se ater apenas 

às que foram objeto da ação de execução. 

Como em qualquer processo de execução, o de execução de cotas 

condominiais também não admite defesa. Assim, o condômino inadimplente é citado 

a comparecer para saldar seus débitos. Caso o pagamento não ocorra, o 

condomínio pode se utilizar dos meios de execução, quais sejam bloqueio de conta 

bancária, ou até mesmo a penhora do próprio imóvel. O executado ainda poderá 

interpor embargos, porém os embargos não geram a suspensão do processo de 

execução. Além disso, os embargos ainda poderão resultar em multa pela tentativa 

de protelar a decisão da justiça. 

Verifica-se, portanto, que a transformação da cota condominial em título 

extrajudicial diminuirá consideravelmente as tentativas dos devedores em adiar 

indefinidamente o pagamento de deus débitos. Consequentemente, os condomínios 

poderão reaver mais rapidamente os valores de que necessitam para sua adequada 

administração. 

Por fim, vale relembrar que para que as cotas condominiais sejam 

consideradas títulos executivos extrajudiciais, é preciso que estejam documentadas. 

Este documento – a cota de condomínio- deve conter os três elementos básicos de 

qualquer título executivo extrajudicial: certeza, liquidez e exigibilidade. 

A certeza remete ao fato de que o título é certo e verdadeiro, e expressa 

dados que foram decididos em assembleia. A liquidez refere-se ao valor expresso 

para cobrança, o qual também foi decidido em assembleia e a exigibilidade encerra 

o entendimento de que o título está vencido. Novamente, a data de vencimento deve 

ser estabelecida pela assembleia. 
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O presente trabalho não se propôs a exaurir a questão, mas teve por 

objetivo trazer à baila os assuntos pertinentes ao tema, em formato informativo. 
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