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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  DO DEVEDOR.
CONDOMÍNIO. SHOPPING CENTER. EXECUÇÃO.
INADIMPLEMENTO  DE  TAXA  CONDOMINIAIS  E
ENCARGOS.  NULIDADE  DA  EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  DÍVIDA  LIQUIDA  E  CERTA.
INOCORRÊNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE  EXCESSO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

– O contrato de locação escrito, assinado pelas
partes  para  cobrança  de  débitos  decorrentes  de
aluguel  e  encargos,  constitui  título  executivo
extrajudicial, nos termos do inciso VIII do artigo 784
do CPC/15, dotado de liquidez e, portanto, passível
de execução,  razão pela qual  a improcedência do
pedido se impõe. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  DESPROVER  O RECURSO APELATÓRIO,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.350.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Conforpé Ortopedia

Ltda. contra a Sentença prolatada pelo Juiz da 14ª Vara Cível da Capital, que
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julgou  improcedente  os  Embargos  do  Devedor  proposto  em  face  do

Condomínio do Edifício Shopping Cidade.

Em  suas  razões  recursais,  o  Apelante,  aduz  que  o  título

executivo extrajudicial que fundamenta a Ação de Execução é ilíquido e incerto,

devendo, assim, ser julgado procedente os presentes Embargos do Devedor.

Contrarrazões ofertadas às fls. 314/334.

Instada a se pronunciar no feito, a Procuradoria de Justiça não

ofertou parecer de mérito (fls.344/345).

É o relatório.

VOTO

Da Sentença que julgou improcedente os Embargos a Execu-

ção, Apela a Embargante, reiterando a ausência de liquidez e certeza da dívida

executada.

Na espécie, cumpre salientar que a execução combatida trata

de cobrança de taxa condominiais e fundo de promoção derivado de contrato

de aluguel firmado pelo Embargante e o Condomínio do edifício Shopping Ci-

dade.

De pronto, tenho que não merece guarida as razões do Apelan-

te, por restar ausente de fundamento fático e jurídico a alegação de falta de li-

quidez do título pela exigência de título representativo de dívida líquida e certa,

vencida e exigível nos valores indicados na petição inicial da Execução força-

da.

Com efeito, o contrato de locação escrito (fls. 25/33), ao qual

integram as Normas Gerais complementares dos contratos de locação e a pla-

nilha informativa dos valores devidos (fl.24), constitui título executivo extrajudi-
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cial, nos termos do inciso VIII do artigo 784 do CPC/151, dotado de liquidez e,

portanto, passível de execução. 

Portanto, sendo incontroverso que os embargantes firmaram o

contrato de locação, cabível a execução dos valores inadimplidos. 

Quanto ao mais, não houve demonstração, tampouco se obser-

vou no cálculo apresentado pela perícia realizada qualquer demonstração de

excesso na execução, o que enseja a manutenção da Sentença combatida.

Ante o exposto, amparado em todos os fundamentos expostos

acima, DESPROVEJO o Recurso Apelatório, mantendo a Sentença Recorrida.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator, o Excelentíssimo Doutor  Tércio Chaves de Moura (Juiz Convocado,
com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des.  Leandro dos Santos), o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
       Relator

1Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 
(…)
VIII – o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de
encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio; 
(…)
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