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RELATÓRIO 

 

 

Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, nos termos do art. 

42 e seguintes da Resolução 14/2012 do Conselho da Magistratura, e art. 14 da Lei 

10.259/01, aplicado subsidiariamente ao dos Juizados Especiais Cíveis, e que fora 

formulado por  AUDREY DA SILVA CARVALHO e    LEONARDO DE JESUS 

SILVA, nos autos do processo em epígrafe, em que as referidas partes ajuizaram em face 

de TEGRA ENGENHARIA SA e TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS S 

Os autores narraram, na inicial, que as Rés teriam  demorado  a  enviar  a 

documentação necessária à concretização do financiamento, o que teria lhes gerado danos 

de ordem moral e patrimonial.  

Iniciam relatando que adquiriram do Sr. HYDEMBURGO ROLIENS DIAS 

MARQUES, em Promessa de Cessão de direitos (Doc.1), a unidade do apartamento 1204, 

bloco  2,  situado  em  Avenida  Oliveira  Belo,  nº14,  Vila  da  Penha-RJ, 

empreendimento denominado como “VILA ESPLENDIDA”, em 17 de fevereiro de 2017, 

celebrando contrato de alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal em 

20/02/2017 no valor de  R$ 424.000,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil reais). 

Continuam sua narrativa alegando que em 26/04/2017  foi  realizada a  

transação  de Cessão  de  direitos com  as  empresas  rés  como  intervenientes  (fl. 30), 

condicionando a sua conclusão ao pagamento da “taxa de cessão”, n o valor  de  R$  

664,16  (seiscentos  e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos) e o valor de R$ 2.831,03 

(dois mil, oitocentos e trinta e um  reais e três centavos), que totalizaram o valor de R$ 

3.495,19 (três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos), tudo 

devidamente pago pelos autores. 
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Dessa forma, iniciou-se o processo de lavratura da escritura no Registro Geral 

de Imóveis, e só nesse momento os autores tomaram ciência que o imóvel estava 

hipotecado ao Banco Itaú, iniciando uma série de aborrecimentos, em razão da demora 

injustificada das empresas requeridas em fornecer à Caixa Econômica Federal os 

documentos necessários para a realização do contrato de alienação fiduciária.  

  Aduzem que, fartos dos  inúmeros  descasos  e  da  demora injustificada das 

rés na apresentação da documentação do imóvel,  resolveram pagar as despesas da baixa da 

hipoteca, enviando o comprovante para a ré a fim de se obter o reembolso(fl. 80), tendo 

finalmente o contrato  de alienação fiduciária sido assinado  em 14 de julho de 2017.   

Afirmam que tal decisão em pagar os valores que seriam de responsabilidade 

das rés ocorreu com o objetivo de agilizar a entrega das chaves, pois o atraso já havia 

superado muitos meses e  desde abril de 2017(fls. 149 e 153) os autores já pagavam o 

condomínio do imóvel sem dele usufruir. 

Afirmar quem as chaves somente foram entregues em 24/11/2017. Mas após 

tomarem posse do imóvel receberam uma notificação de Lançamento do IPTU do ano de 

2017. Aduzem que efetuaram o pagamento de 4 parcelas, mesmo sabendo que a 

responsabilidade pelo pagamento seria da ré. 

Assim, os autores formularam os seguintes pedidos: a) restituição dos valores 

pagos indevidamente, a saber:  R$ 3.495,19  relativo à taxa de cessão,  R$ 5.019,91 pelas 

cotas condominiais e R$946,76 referente ao IPTU, totalizando a quantia de R$ 18.923,72 

(dezoito mil, novecentos e vinte e três reais e setenta  e  dois  centavos); b) indenização de  

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) relativos aos danos morais experimentados. 

Em contestação apresentada às fls. 185/199, acompanhada dos documentos de 

fls. 200/287, os réus arguiram a preliminar de incompetência territorial do juízo, pois o 

imóvel em questão está  localizado em  área  de  abrangência  da  Regional  de Madureira. 

Suscitaram, ainda, a prejudicial de mérito de prescrição trienal quanto ao pedido de 

devolução dos valores pagos a título de taxa de cessão, IPTU e cotas condominiais, pois 

tais valores teriam sido pagos há mais de 03 anos do ajuizamento da presente ação. 

No mérito, sustentaram a ausência de demora na entrega da documentação para 

concretização do financiamento. Aduzem  que a cláusula IX do contrato de promessa de 

compra e venda firmado entre a parte Ré e o Sr. Hydemburgo Roliens Dias Marques,  no  

qual  os  Autores  se  sub-rogaram,  dispõe  que  os  promitentes  compradores somente 

seriam imitidos na posse do imóvel quando tivessem pago integramente as parcelas 

previstas no instrumento e que há cláusula contratual( 9.3), prevendo que os autores 

arcariam com o pagamento do IPTU. Dessa forma, aduzem a não ocorrência na falha da 
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prestação de serviço a justificar fixação de dano moral. Por fim, requerem a improcedência 

dos pedidos autorais  

O projeto de sentença de fls. 298/299 homologado pela r. sentença de fl.302, 

decidiu que  não houve uma cobrança a título de taxa de cessão, uma vez que se percebe, 

às fls. 32, que o valor de R$ 3.407,47 integra o preço pactuado para a cessão direitos. Por 

isso, por não ter sido objeto de  financiamento deveria ser pago no ato da cessão, o que 

denota a confusão dos autores quanto a rubrica paga. Todavia, que  ainda que verificado o 

direito autoral, a pretensão do ressarcimento estaria fulminada pela  prescrição nos termos 

art. 206, §3º, IV do Código Civil, pois se passaram mais de 3 anos do pagamento. 

Quanto ao pagamento do IPTU, entendeu o juízo que os autores assumiram 

contratualmente a responsabilidade de quitar eventuais débitos tributários em aberto, e, por 

isso, tinham por dever arcar com o pagamento referente ao ano de 2017. 

Já no que tange às cotas condominiais, entendeu o juízo que  a pretensão para a 

restituição também foi fulminada pela prescrição trienal retro mencionada, pois a ação foi 

proposta após o término do prazo, isto é, em 23/10/2020, tendo o pagamento ocorrido em 

data anterior a outubro de 2017. 

Em face da r. sentença foram opostos embargos de declaração pelos autores às 

fls. 308/315, onde afirmam a existência de omissão do juízo com relação ao requerimento 

de inversão do ônus da prova, além de contradição em negar devolução dos valores. 

Embargos rejeitados, conforme sentença de fls. 319. 

 Insatisfeitos com o julgamento, os autores interpuseram Recurso Inominado 

que consta às fls. 326/346, reiterando a narrativa inicial bem como aduzem que o prazo 

prescricional seria decenal (art. 205 do CC), pugnando pela reforma da sentença e 

procedência dos pedidos iniciais.  

Os Réus apresentaram contrarrazões às fls. 368/381, oportunidade na qual 

também reiteraram sua tese defensiva, pleiteando a manutenção da sentença tal como 

prolatada. 

A E. Quarta Turma Recursal Cível, em julgamento realizado em 25/06/2021, 

sob a relatoria do eminente magistrado Dr. Paulo Mello Feijó, conforme a Súmula de fl. 

416, manteve a r. sentença por seus próprios fundamentos.  

Novos embargos de declaração foram apresentados pelos autores às fls. 

417/439. 
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Súmula de fls. 452, negando provimento aos Embargos de Declaração 

interpostos pela parte, pois não se vislumbrou qualquer vício, omissão, dúvida ou 

contradição no julgado. 

Assim, sobreveio o presente pedido de Incidente de Uniformização de 

Jurisprudência pelos autores às fls. 453/186, onde apontam a existência de divergência de 

julgados entre a Primeira, Segunda e Terceira Turmas Recursais no que se refere  ao prazo 

prescricional, quanto ao cabimento do ressarcimento de valores pagos a título de 

pagamento de IPTU, condomínio, cessão de crédito, além de danos morais em decorrência 

de demora da entrega do imóvel. 

Afirmam que, deve ser aplicado o art. 205 do CC, que prevê o prazo 

prescricional de 10 anos. Aduzem que ainda que fosse considerado o prazo de 03 anos tal 

como entenderam os julgados anteriores, não teria ocorrido a prescrição, pois a entrega do 

imóvel apenas ocorrera no dia 24/11/2017 e a demanda fora distribuída em 23/10/2020. 

Assim, com o advento da lei 14.010/20, os prazos prescricionais estariam suspensos a 

partir de 30 de outubro de 2020 e, por isso, não haveria que se falar em extinção da 

pretensão autoral pela prescrição. 

Para comprovar a divergência entre as decisões proferidas pelas Turmas 

Recursas, os Autores transcreveram as seguintes Súmulas: 

- E. Segunda Turma Recursal, referente  a dois julgamentos  

0039865-37.2019.8.19.0203-Relator Dr. PAULO LUCIANO DE 

SOUZA TEIXEIRA e processo  Nº:  0008591-34.2019.8.19.0210 - 

Relatora  Dra. JULIANA  ANDRADE BARICHELLO, tendo sido  

afastada a prescrição  trienal e aplicada a decenal prevista no art. 

205 do CC, bem como fixada indenização em danos morais em 

decorrência ao atraso na entrega do imóvel. 

Dessa forma, os autores requerem seja conhecido e provido o presente 

incidente de uniformização de jurisprudência, com a consolidação do entendimento do 

voto paradigma e reforma do acórdão recorrido, reconhecendo-se que a relação das  partes  

é originalmente contratual. Logo, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos do 

Código Civil. Com a consequência, requerem a condenação dos réus a restituírem aos 

autores os valores pagos à título de pagamento de cessão, condomínio, IPTU e reparação 

por danos morais. 

Contrarrazões oferecidas às fls. 489/508, sem documentos, em que os 

réus/requeridos alegaram a impossibilidade de reconhecimento do pedido de 

uniformização de jurisprudência. Aduzem que os requerentes  se limitaram  em  apenas 
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transcrever as ementas dos julgados, além de não especificarem as circunstâncias que 

identificam ou assemelham os casos confrontados, de forma que não se comprova a 

divergência de interpretações. Assim, se conclui pelo descumprimento do artigo 43,§2º, da 

Resolução 42/2012, razão suficiente à inadmissão do incidente apresentado. Por fim, 

pugnam pela improcedência do requerimento formulado pelos autores-recorrentes, tendo 

em vista a jurisprudência dominante no sentido de ser reconhecido o prazo prescricional 

trienal  em casos análogos aos presentes autos. 

Consta decisão proferida pela Exma. Desembargadora Maria Helena 

Pinto Machado, Presidente da COJES, às fls. 510/515, admitindo parcialmente a 

formação do incidente.  

Na oportunidade, foi determinada a suspensão dos processos que versassem 

sobre o mesmo tema no âmbito das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro.  

Na r. decisão, foi apontado que o reconhecimento dos danos morais não é 

passível de uniformização como pretendem os requerentes ao  apontar  os  julgados  de nº 

0033725-06.2018.8.19.0014 e nº 0049473-93.2018.8.19.0203,  tendo  em  vista  sua 

dependência das circunstâncias fáticas de cada caso concreto. Assim, a alegada divergência 

não estaria afeta ao direito material, mas sim aos fatos, o que inviabiliza a formulação de 

tese única. 

Apontou, ainda, que o único  acórdão  citado  que  envolve  semelhante  

pretensão  é  o  julgado  de nº 0008591-34.2019.8.19.0210,  que  trata  de  contrato  de  

compra  e  venda  com  pedido  de restituição de taxas condominiais relativas ao período 

anterior à entrega das chaves, multa por atraso, reembolso de taxa de obra e indenização 

por danos morais e que nesse  último  caso,  a  condição  de  comprador  pode  ser  

equiparada  ao cessionário, que se sub-roga nos direitos do cedente,   constatada a 

identidade entre as  temáticas. Pontuou-se, no entanto, que o paradigma não faz menção 

a dívidas de IPTU, somente sendo possível verificar a controvérsia em relação a taxas 

de condomínio e o prazo prescricional relativo à pretensão. 

Dessa forma, o incidente foi admitido parcialmente para definição da 

seguinte tese: 

“Prazo prescricional da pretensão para reaver os valores  pagos a título de 

cota condominial de imóvel cujas chaves foram entregues em atraso”. 

É o relatório. Passo ao Voto.  
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Trata-se de incidente que busca uniformizar divergência entre julgados 

das Turmas Recursais a fim de pacificar o entendimento quanto ao prazo 

prescricional da pretensão para reaver os valores pagos a título de cota 

condominial de imóvel cujas chaves foram entregues em atraso. 

É dever dos Tribunais procederem à uniformização de sua jurisprudência para 

padronização de suas decisões, conforme estabelecem os arts. 489, §1º, V e VI do CPC 

e 926 do Código de Processo Civil, para assegurar a necessária segurança jurídica das 

decisões judiciais e conferir legitimidade a atividade exercida pelo próprio Poder 

Judiciário. 

No que toca aos Juizados Especiais instalados no Rio de Janeiro, o 

procedimento de uniformização foi atribuído ao Poder Judiciário local pela Lei estadual 

5.781/2010. De modo que, através do Regimento Internos das Turmas Recursais e da 

Resolução 14/2012 do Conselho da Magistratura, foi disciplinado o procedimento da 

uniformização de jurisprudência e condições para admissibilidade do incidente as quais 

aqui se encontram. 

De fato, em cumprimento ao art. 42 do RI, foi efetivamente demonstrada a 

existência de divergência nas soluções jurídicas dadas pelas Turmas Recursais ao 

enfrentamento das questões relativas à pretensão de reaver os valores pagos a título de 

cota condominial de imóvel cujas chaves foram entregues em atraso, e que deve ser 

pacificada, uma vez que a prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, existe 

para que fatos sejam consolidados pelo decurso do tempo, conferindo certeza e 

estabilidade às relações jurídicas.  

A divergência consiste no confrontamento da tese aplicada em sede de 

sentença confirmada em Recurso Inominado, na qual foi fixada o prazo trienal do art. 

206 §3º inciso IV, com base na vedação ao enriquecimento sem causa, e da tese 

defendida pelos requerentes, nos termos do entendimento firmado pelo STJ (EREsp no 

1.280.825-RJ, EREsp no 1.281.594-SP e AgRg no REsp 1.384.376-RJ) e nos julgados 

da Segunda Turma Recursal (nº 0039865-37.2019.8.19.0203 e nº 0008591- 

34.2019.8.19.0210), que entenderam pela aplicação do prazo decenal, em consonância 
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com o art. 205 do Código Civil, em razão de relações de natureza contratual, as quais 

seriam análogas a presente demanda. 

Inicialmente, no que tange a eventual incidência do prazo prescricional do art. 

206 §3º inciso IV, importante realizar uma análise do instituo do enriquecimento sem 

causa, que é tratado pelo código civil nos artigos 884 a 886, veja-se: 

 

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será 

obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores 

monetários. 

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, 

quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a 

restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido. 

Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que 

justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir. 

Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao 

lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido”.  

Para o doutrinador Orlando Gomes, o enriquecimento sem causa pode ser 

considerado como fonte autônoma das obrigações, como nota-se no conceito por ele 

atribuído, colacionado a seguir:   

“A figura do enriquecimento sem causa pode ser isolada como fonte 

autônoma das obrigações. Não é a lei que, direta e imediatamente, faz surgir 

a obrigação de restituir. Não é a vontade do enriquecido que a produz. O fato 

condicionante é o locupletamento injusto. Evidentemente, o locupletamento 

dá lugar ao dever de restituir, porque a lei assegura ao prejudicado o direito 

de exigir a restituição, sendo, portanto, a causa eficiente da obrigação do 

enriquecido, mas assim é para todas as obrigações que se dizem legais”. 

(GOMES, Orlando).  

Os elementos apontados pela doutrina, como capazes de configurarem o 

enriquecimento sem causa e gerarem a obrigação de restituição são:  

1) O enriquecimento, que deve ser entendido no sentido amplo, 
abarcando o proveito obtido por meio de um aumento patrimonial; de 
uma diminuição evitada e até́ mesmo por vantagens não patrimoniais 

desde que mensuráveis em dinheiro. 
2) O enriquecimento à custa de outrem (ou empobrecimento), que 

consiste no deslocamento de valores de um patrimônio para outro, numa 
diminuição efetiva do patrimônio ou no fato de ter sido impedido o seu 
aumento, em simetria com o que ocorre com o enriquecimento.  

Ressaltando-se que, conforme o Enunciado 35 na I Jornada de Direito 
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Civil: "A expressão 'se enriquecer à custa de outrem' do art. 884 do 
Código Civil não significa, necessariamente, que deverá haver 
empobrecimento." 

3) O nexo de causalidade, que estabelece a necessidade de um liame 
causal entre aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem 
e o empobrecido com o fato especifico que ocasionou esse 

enriquecimento. 

4) A ausência de causa justa para o enriquecimento, ausência de 

causa jurídica, ou seja, a restituição advinda da ação de enriquecimento 
sem causa é devida quando não tenha havido fundamento no 
enriquecimento proporcionado ao enriquecido. (...). 

Havendo a configuração do enriquecimento sem causa, nasce para o 

enriquecido a obrigação de devolver a coisa determinada ou restituir todo o valor obtido 

à custa de outrem, valor este também denominado para alguns doutrinadores de lucro da 

intervenção.  

Para pleitear tal restituição, o lesado poderá fazer uso da ação de 

enriquecimento, conhecida como actio de in rem verso, objetivando restabelecer o 

equilíbrio patrimonial, consistente na restituição do lucro da intervenção, ou seja, do 

indevidamente auferido pelo enriquecido, advindo de uma determinada realidade fática.  

Deve-se destacar, por fim, a subsidiariedade da actio de in rem verso, que só 

poderá ser utilizada caso não haja outro meio jurídico para que o empobrecido seja 

ressarcido, vide art. 886 do Código Civil. O prazo prescricional envolvendo a pretensão 

desta ação é de três anos, como previsto no art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil.  

Ante a exposição de tais conceitos, há de se analisar o caso em comento, que 

consiste na restituição de valores pagos a título de taxa condominial, antes da imissão da 

posse, consubstanciada na entrega das chaves, e sua eventual adequação com o instituto 

do enriquecimento sem causa. 

A pretensão acerca da cobrança de valores oriundos de descumprimento 

contratual (atraso na entrega das chaves), e possível repetição de indébito (cotas 

condominiais indevidamente pagas), ao entender deste relator, não se enquadra na 

hipótese da prescrição trienal baseada no enriquecimento sem causa, primeiramente em 
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razão da existência de causa jurídica (contrato firmado entre as partes), cuja ausência é 

necessária para a incidência do art. 884 do CC.  

Isto porque, verifica-se que existe um contrato celebrado entre as partes e, 

portanto, as cobranças indevidas de taxa condominial se encontram em um contexto de 

relação de consumo, fundamentadas num descumprimento da relação contratual, diante 

do atraso na entrega do imóvel, que lhe serviu de causa jurídica. Sob este aspecto, é 

válido mencionar o Enunciado n. 188 do CJF que assim dispõe: "A existência de 

negócio jurídico válido e eficaz é, em regra, uma justa causa para o enriquecimento". 

Além disso, a prescrição trienal também resta afastada pela especificidade da 

ação de repetição de indébito, ante a subsidiariedade da actio de in rem verso, que só 

poderá ser utilizada caso não haja outro meio jurídico para se obter o ressarcimento, nos 

moldes do art.886 CC, como ensina o ilustre doutrinador Caio Mario da Silva Pereira: 

"...o pagamento indevido é tido, na moderna dogmática, como modalidade 

peculiar de enriquecimento sem causa, admitindo-se, todavia, que a ação de 

repetição seja específica, e só na sua falta caiba a de in rem verso 

genérica" (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil - vol. 

2, 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996).  

Assim sendo, mostram-se ausentes os pressupostos da inexistência de causa 

jurídica e da inexistência de outro meio para se obter o ressarcimento pretendido, 

essenciais para a configuração do enriquecimento sem causa e para a incidência do art. 

206 §3º, inciso IV. Neste sentido a decisão abaixo proferida pelo STJ em sede de 

Embargos de Divergência no tocante ao prazo para restituição de quantias relativas a 

cobranças indevidas por concessionárias de telefonia, no qual se entendeu pela 

aplicabilidade do prazo prescricional decenal: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 

RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO 

PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 

205). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se 

discute o  lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por 
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cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, 

promovida por empresa de telefonia. 

2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, de relatoria do 

Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos 

recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e  da 

Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que, ante a ausência de 

disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à  prática 

comercial indevida de cobrança excessiva, é  de rigor a  incidência das 

normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de 

repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, tem-se prazo 

vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou 

decenal, de acordo com o  previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. 

Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos 

casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia.  

3. A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido, de que a pretensão de 

repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços 

não contratados, promovida por empresa de telefonia, configuraria 

enriquecimento sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fixado no 

art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, não parece ser a melhor. A  

pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como 

requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente 

de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa 

jurídica; inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação 

subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica. A discussão 

acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual 

e  eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese  

do art. 206, §  3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a  causa jurídica, 

em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a 

legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é 

ação específica. Doutrina. 

4. Embargos de divergência providos, de sorte a vingar a tese de que a 

repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços 

não contratados, promovida por empresa de telefonia, deve seguir a  norma 

geral do lapso prescricional (10 anos –  art. 205, Código Civil/2002), a 

exemplo do que decidido e sumulado (Súmula 412/STJ), no que diz respeito 

ao lapso prescricional para repetição de indébito de tarifas de água e esgoto.  

 

No mesmo sentido, a decisão do STJ, ao discutir o prazo prescricional aplicável 

para repetição de indébito na prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto: 
 

“A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui 
como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento 
correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência 

de causa jurídica; e inexistência de ação específica. Trata-se, 

portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa 

jurídica. É o que estabelece o Código Civil, verbis: Art. 884. Aquele que, 
sem justa causa, se enriquecer à  custa de outrem, será obrigado a restituir 
o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Art. 

886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao 
lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido”. (REsp 
1532514/SP, Primeira Seção, DJe 17/05/2017) 
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Além do mais, insta mencionar que a vedação ao enriquecimento sem causa é 

uma máxima contida nas normas jurídicas, que reveste todo o ordenamento jurídico, em 

maior ou menor intensidade, no sentido de que qualquer um deve restituir ao outro o 

que a este pertence, a fim de se evitar o seu prejuízo.  

Desta forma, toda inadimplência pode ser vista como uma forma de 

enriquecimento para o devedor, razão pela qual o prazo prescricional estabelecido no 

art. 206 §3º inciso, IV do Código Civil deve ser interpretado de forma restritiva, 

aplicando-se apenas para os casos subsidiários de ação de in rem verso. Caso contrário, 

não estabelecido este caráter subsidiário, todas as ações seriam absorvidas pela de in 

rem verso, generalizando erroneamente a aplicação  do princípio condenatório do 

enriquecimento sem causa. Neste  sentido, o entendimento de Orlando Gomes: 

“A  ação de enriquecimento cabe toda vez que, havendo direito de pedir a 

restituição do bem obtido sem causa justificativa de aquisição, o prejudicado 

não dispõe de outra ação para exercê-lo. Tem, portanto, caráter subsidiário. Só 

se justifica nas hipóteses em que não haja outro meio para obter a  reparação do 

direito lesado. A  esta conclusão, aceita pela maioria dos escritores, chegou o  

direito italiano no qual não cabe, quando o prejudicado pode obter por meio de 

outra ação, indenização do dano sofrido. Se não fora assim, todas as ações 

seriam absorvidas pela de in rem verso,  convertido o  princípio condenatório 

do enriquecimento sem causa numa panaceia.”  (Obrigações. 15ª ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 2002, p. 252). 

 

Ademais, a interpretação sistemática dos artigos que tratam da 

prescrição deve ser restritiva, devendo ser aplicada as hipóteses do art. 206 do CC 

restritivamente, ou seja, o pedido que não estiver estritamente nos incisos delineados 

deverá seguir a forma genérica do art. 205 do CC,  a fim de se evitar a  diminuição 

injusta do prazo. 

Deste modo, o pagamento das taxas condominiais imposto aos adquirentes do 

imóvel não se enquadra numa situação de enriquecimento sem causa, podendo ser 

configurado, na verdade, como um caso de transferência de obrigação, evidentemente 

revestido de abusividade, no qual é transferida aos adquirentes a obrigação que cabia 

aos transmitentes até a imissão dos compradores na posse, figurando estes como 
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terceiros substitutos na relação civil existente com condomínio, na medida em que 

adimpliram com a obrigação.  

Evidente que tal feito gera indiretamente o enriquecimento dos transmitentes, na 

medida em que eles deixam de arcar com o pagamento das cotas que eram de suas 

responsabilidades. Entretanto, ressalta-se que não  há ganho direto neste caso, já que os 

valores são transferidos ao condomínio, obrigação que seria de fato dos compradores, 

caso não houvesse o atraso na entrega das chaves, ou seja, o inadimplemento contratual.  

Isto posto, afasta-se a aplicação do art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, 

para o caso em comento, eis que a pretensão de ressarcimento não advém do 

enriquecimento sem causa, mas do reconhecimento da abusividade da conduta em 

condicionar a entrega das chaves ao pagamento das cotas condominiais, independente 

da imissão na posse, atreladas ao inadimplemento contratual por parte dos réus, 

consubstanciado no atraso da entrega do imóvel. 

Oportuno ressaltar que também não se aplica à restituição de cotas condominiais 

o entendimento fixado acerca da prescrição dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem ou SATI, razão pela qual se verifica a inaplicabilidade do Tema 938 do STJ. 

Ainda que se cogitasse a aplicabilidade de tal entendimento à matéria ora em 

debate, ainda que por analogia, deve ser ressaltado que o próprio Superior Tribunal de 

Justiça, na Questão de Ordem no REsp 1918648/DF, instaurou procedimento para 

revisão do referido entendimento em 26/05/2021 (DJE  21/09/2021), considerando a 

“(...) Pacificação da jurisprudência desta Corte Superior no sentido da 

aplicabilidade do prazo geral de prescrição às pretensões de repetição de indébito 

fundadas em causa contratual, nas hipóteses em que a lei não preveja prazo 

específico.(...)”. A propósito: 

QUESTÃO DE ORDEM. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE TESE 

REPETITIVA. TEMA 938/STJ. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. 

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES 

AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM E 

SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). 

CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO 

CONSUMIDOR. PRETENSÃO FUNDADA NA ABUSIVIDADE DA 
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CLÁUSULA QUE TRANSFERE A OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. 

PRAZO  PRESCRICIONAL APLICÁVEL.  

1. Controvérsia acerca da revisão do Tema 938/STJ, na tese referente à 

prescrição, assim descrita: "(i) Incidência da prescrição trienal sobre a 

pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem 

ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade 

congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC)". 2. Pacificação da jurisprudência desta 

Corte Superior no sentido da aplicabilidade do prazo geral de prescrição às 

pretensões de repetição de indébito fundadas em causa contratual, nas 

hipóteses em que a lei não preveja prazo específico. Precedentes da Corte 

Especial. 3. Delimitação da controvérsia de revisão: "definir a aplicabilidade 

do prazo de prescrição decenal na hipótese do Tema 938/STJ". 4. 

Determinação de suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso 

especial pendentes nos Tribunais de segundo grau, versando sobre a 

controvérsia ora em revisão. 5. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA 

SE INSTAURAR PROCEDIMENTO DE REVISÃO. (Ministro Paulo De 

Tarso Sanseverino. Segunda Seção). 

Salienta-se ainda, a impossibilidade da aplicação do prazo trienal do art. 206, § 

3º, inciso V, baseado na pretensão de reparação civil, eis que o referido dispositivo legal 

estabelece o prazo de prescrição trienal às reparações de danos oriundas da 

responsabilidade civil extracontratual, a qual encontra disciplina nos arts. 186, 187 e 

927 do CC, o que não se adequa a presente demanda, que se fundamenta em 

responsabilidade contratual, conforme os ensinamentos de Maria Helena Diniz: 

“[...] a responsabilidade do autor, havendo liame obrigacional oriundo de 

contrato ou de declaração unilateral de vontade, designar-se-á 

responsabilidade contratual; não havendo vinculo obrigacional, será 

denominada responsabilidade extracontratual [...]” (Responsabilidade Civil. 

25ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 266). 

 Ademais, sob outra ótica e fundamentação, também é possível afastar a 

prescrição trienal, uma vez que cumprimento contratual constitui regime principal, ao 

qual segue o dever de indenizar (a título de danos morais ou materiais), de caráter 

acessório, pois advém do descumprimento de uma obrigação principal anterior. Nesse 

sentido, o entendimento do Sr. Ministro Felix Fischer, no julgamento dos Embargos de 

Divergência no REsp nº 1.281.594/SP,  ao expor que : 

“enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução específica da 

obrigação, sujeita ao prazo de 10 anos, não pode estar fulminado pela 

prescrição o provimento acessório relativo às perdas e danos advindas do 

descumprimento de tal obrigação pactuada, sob pena de manifesta 

incongruência, reforçando assim a inaplicabilidade ao caso de 

responsabilidade contratual o art. 206, § 3o, V, do Código Civil [...] Nesse 
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diapasão, não se mostra coerente ou lógico admitir que a prestação acessória 

prescreva em prazo próprio diverso da obrigação principal, sob pena de se 

permitir que a parte lesada pelo inadimplemento promova demanda visando 

garantir a prestação pactuada, mas não mais possa optar pelo ressarcimento 

dos danos decorrentes”.  

Corroborando com a posição acima, insta trazer à baila a dissertação do professor 

Humberto Theodoro Júnior acerca do tema:  

"Quando a norma do art. 206, § 3o, inciso V, fala em prescrição da 

"pretensão de reparação civil", está realmente cogitando da obrigação 

que nasce do ato ilícito stricto sensu. Não se aplica, portanto, às hipóteses 

de violação do contrato, já́ que as perdas e danos, em tal conjuntura, se 

apresentam como função secundária. O regime principal é o do contrato, 

ao qual deve aderir o dever de indenizar como acessório, cabendo-lhe função 

própria do plano sancionatório. Enquanto não prescrita a pretensão principal 

(a referente à obrigação contratual) não pode prescrever a respectiva sanção 

(a obrigação pelas perdas e danos). Daí ́ que enquanto se puder exigir a 

prestação contratual (porque não prescrita a respectiva pretensão), subsistirá a 

exigibilidade do acessório (pretensão ao equivalente econômico e seus 

acréscimos legais que incluem as perdas e danos)”.(Reflexos do novo Código 

Civil. 2ª ED. Salvador,  Juspodivm, 2007, pg. 333).  

Diante disto, revela-se que a pretensão indenizatória à título de danos materiais, 

concernente a restituição dos valores das cotas condominiais pagas pelos adquirentes do imóvel 

antes da imissão na posse, nasce do inadimplemento contratual dos transmitentes, 

consubstanciado no atraso na entrega das chaves e na imposição abusiva aos compradores do 

pagamento das referidas cotas.  

Por todo o exposto, a pretensão de restituição de valores pagos a título de cotas 

condominiais, antes da entrega das chaves, não deve obedecer ao prazo de prescrição trienal, 

seja com base no do art. 206 §3º inciso IV ou no art. 206 §3º inciso V, devendo ser observado, 

portanto, o prazo decenal, disposto no art. 205 do CC, dada sua natureza, advinda de um 

inadimplemento contratual e da inexistência de prazo específico na legislação civil. 

Nesse sentido, o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal nas decisões abaixo, vejamos:  

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS 

MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE 

DA RECORRENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INVERSÃO DO 

JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.  

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem 

motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a 
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aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido 

pretendido pela parte.  

2. A pretensão indenizatória nascida do inadimplemento contratual 

obedece ao prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC), dada a natureza 

obrigacional e pessoal da relação e a inexistência de prazo especifico. 

Precedentes. 

[...] (STJ- AgRg no REsp: 1384376 RJ 2013/0147198-9, Relator: Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/12/2015, T3- 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2016  )- 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 

SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE.  

(...) 2. O artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, regula o prazo prescricional 

relativo às de reparação de danos na responsabilidade civil extracontratual.3. A 

pretensão indenizatória da parte autora, nascida do inadimplemento 

contratual, obedece ao prazo prescricional decenal por ter natureza 

contratual.(...) 

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO"  

(AgRg no REsp no 1.317.745/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, DJe 14/5/2014).  

 

 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL 

PREVISTO NO ARTIGO 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. 

INAPLICABILIDADE.  

(...) 2. O artigo 206, § 3o, V, do Código Civil cuida do prazo prescricional 

relativo à indenização por responsabilidade civil extracontratual, disciplinada 

pelos artigos 186,187 e 927 do mencionado Diploma. 

3. A Corte local apurou que a presente execução versa sobre montante relativo 

ao não cumprimento de obrigação contratual, por isso que não é aplicável o 

prazo de prescrição previsto no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. 

4. Recurso especial não provido"  

(REsp no 1.222.423/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 

1o/2/2012).  

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRAZO 

PRESCRICIONAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TRÊS ANOS. 

INAPLICABILIDADE. 

1. Não se aplica a prescrição trienal à pretensão relativa a 

responsabilidade contratual.  

2. Agravo não provido" (AgRg no REsp no 1.411.828/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, DJe 19/8/2014).  

 

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ACÓRDÃO 

QUE DECIDIU SOBRE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TERMO 

INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL.  
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1. Acabo ajuizada em 20/01/1994. Recurso especial atribuído ao gabinete em 

05/09/2016. Julgamento: CPC/73. 

2. Acabo de reparação de danos materiais, já́ em fase de cumprimento de 

sentença, em virtude de atraso na entrega de imóvel, objeto de contrato de 

compra e venda entre as partes.  

3. O propósito recursal é definir se está prescrita a pretensão da recorrida de 

cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de reparação de danos 

materiais, ajuizada em decorrência de atraso na entrega de imóvel. 

4. Tendo em vista que a condenação ao pagamento dos lucros cessantes 

determinou que a sua apuração deveria dar-se em liquidação por arbitramento, 

convém reconhecer que, somente com o encerramento da liquidação, é que 

nasceu para a recorrida a sua pretensão executória.  

5. A ação de execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação 

(Sumula 150/STF). 

6. A pretensão da recorrida é a reparação de danos materiais 

supostamente causados pelo atraso na entrega de unidade imobiliária 

adquirida, ou seja, pretende a mesma reparação civil em razão de um 

inadimplemento contratual por parte da recorrente.  

7. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a 

regra geral (art. 205 CC/02) que prevê̂ dez anos de prazo prescricional e, 

quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no 

art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos.  

8. Destarte, considerando que o prazo prescricional aplicável à espécie é o 

decenal, previsto no art. 205 do CC/02, e que o termo inicial é a data do 

trânsito em julgado do acordão que decidiu sobre a liquidação de sentença, 

conclui-se pela não ocorrência da prescrição.  

(STJ- REsp: 1453851 DF 2014/0112777-2, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/06/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 08/08/2019) 

 

 

ATRASO NA ENTREGA DO BEM IMÓVEL NA DATA PACTUADA. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO. 

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser 

aplicável o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil 

às de- mandas fundadas em responsabilidade civil decorrem- tese de 

inadimplemento contratual. Precedentes. Ince- vencia da Sumula 83/STJ.  

2. Agravo interno a que se nega provimento.  

STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1759657/SP. Relator Ministro RAUL ARAÚJO. 

QUAR- TA TURMA. Data do Julgamento: 19/03/2019. Publicação: DJe 

29/03/2019. 

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO 

RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO 

PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA 

GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE 

PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO 

QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.  

I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos 

de divergência têm como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas 





 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

CONSELHO RECURSAL  

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO CÍVEL 

Gab. Dr. Eric Scapim Cunha Brandão 
 

divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente 

sobre os casos de responsabilidade civil contratual.  

II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo 

modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação 

ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.  

III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão 

"reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à 

responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, 

fundado na responsabilidade civil contratual.  

IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a 

responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção 

ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento 

isonômico.  

V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindos do 

inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação 

anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão 

central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos 

(caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela 

prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao 

descumprimento do pactuado.  

VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de 

possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de 

serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do 

Código Civil).  
Embargos de divergência providos.  

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL RESIDENCIAL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. DANOS 

EMERGENTES. DESPESAS DE LOCAÇÃO NO PERÍODO. 

RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA PELAS COTAS 

CONDOMINIAIS ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES. TAXA DE 

LIGAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MODIFICAÇÃO PONTUAL.  

1.Rejeição da prejudicial de prescrição. Pretensão deduzida relacionada ao 

ressarcimento de despesas previstas em relação contratual. Prazo decenal. 
Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 

2. Entrega do imóvel prevista inicialmente para 30/06/2012, com cláusula de 

prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias. Efetiva entrega das chaves que 

apenas ocorreu em 30/06/2014. Atraso que superou em mais um ano o prazo de 

tolerância.  

3. Alegação defensiva de força maior. Necessidade de aprovação de projeto de 

drenagem, bem como a possibilidade de problemas no terreno, que estão 

intimamente ligados à atividade desenvolvida. Existência de reservatório de 

combustível no subsolo do terreno. Imóvel adquirido pela construtora de posto 

de combustível. Fato absolutamente previsível. Riscos inerentes à própria 

atividade desenvolvida que não podem ser imputados ao consumidor. 4. 

Invocação da exceção do contrato não cumprido. Ausência de mora dos 

autores. Quitação do saldo devedor com recursos oriundos de financiamento 

imobiliário. Retardo na expedição e averbação do “habite-se” e na entrega de 

documentos a viabilizar a obtenção do financiamento. Mora da parte ré́. 

5. Danos emergentes. Necessidade de custeio de imóvel para residência durante 

o período do atraso. Dever de ressarcimento. Precedente.  
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6. Despesas condominiais que não são devidas pelos adquirentes enquanto não 

exercida a posse do bem. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 

7. Taxa de ligação. Expressa previsão contratual. Cabimento. Artigo 51 da Lei 

4.591/64. Possibilidade da cobrança. Precedente deste órgão julgador. 

Modificação da sentença neste ponto.  

8. Danos morais configurados no caso concreto. Legitima expectativa dos 

consumidores frustrada. Imóvel destinado à residência do casal. Transtornos e 

aborrecimento. Manutenção da condenação. 

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO 

(TJ-RJ – APL: 00858439520188190001, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS 

DE OLIVEIRA, Data do Julgamento:28/01/2020, VIGÉSIMA SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-01-31). 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMI- NARES DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AQUISIÇÃO 

DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA SUPERIOR A UM 

ANO. DEMORA NA OBTEN- ÇÃO DE FINANCIAMENTO. CULPA DA 

INCOR- PORADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. COTAS 

CONDOMINIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. 

RESPONSABILIDADE. POSSE EFETIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. 

Trata-se de ação na qual os autores pleiteiam indenização por danos materiais e 

morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido junto às 

demandadas.  

2. Inicialmente, afasta-se a alegada prescrição da pretensão autoral, tendo 

em vista já́ ter o Superior Tribunal de Justiça pacificado o entendimento 

de que, em se tratando de demanda fundada em responsabilidade civil 

decorrente de inadimple- mento contratual, aplica-se o prazo decenal 

previsto no art. 205 do Código Civil, e não o de três anos, como argumenta 

a recorrente.  

3. Lado outro, desnecessária a produção da prova oral perquirida, salientando-

se que em nosso sistema processual civil vigora o livre convencimento 

motivado, onde o juiz tem liberdade para valorar as provas produzidas, 

devendo expor, racional- mente, quais os motivos que o fizeram chegar àquela 

conclusão, na forma do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo 

Civil.  

[...] 

(TJ-RJ – APL: 00217584220198190203, Relator: Des(a). CLEBER 

GHELFENSTEIN, Data do Julgamento: 09/12/2021, DÉCIMA QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2021). 

Assim, VOTO pela fixação da seguinte tese jurídica, visando UNIFORMIZAR 

O ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS no seguinte sentido: “Prescreve 

em 10 anos a pretensão de reaver os valores pagos a título de cota condominial de 

imóvel cujas chaves foram entregues em atraso”.  

Fixada a tese, voto pela remessa dos autos ao órgão de origem para apreciação do 

recurso inominado, na forma do art. 48 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 

Sem ônus sucumbenciais, não se aplicando a hipótese do art. 55 da Lei 9.099/95. 
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Rio de Janeiro, na data da sessão. 

ERIC SCAPIM CUNHA BRANDÃO 

Juiz Relator 
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