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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
ALTERAÇÃO  DE  VAGA  DE  GARAGEM  EM
CONDOMÍNIO.  RECONHECIMENTO  DA
PRESCRIÇÃO.  EXTINÇÃO  COM  RESOLUÇÃO  DO
MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO.   LAPSO
PRESCRICIONAL NÃO CONSUMADO. APLICAÇÃO
DO  ART.  205  DO  CÓDIGO  CIVIL  DE  2002.
OBSERVÂNCIA  À  REGRA  DE  TRANSIÇÃO
PREVISTA  NO  ART.  2028  DA  LEI  SUBSTANTIVA.
CASSAÇÃO  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  DO
RECURSO. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE
ORIGEM. 

- No presente caso, está-se diante de uma ação de obrigação
de  fazer  –  de  natureza  pessoal,  portanto  -,  tendo  os  fatos
ocorridos sob a égide do CC de 1916. Logo, a prescrição da
pretensão da autora era regida pelo prazo previsto no art. 177,
caput,  do  Código  Civil  de  1916  –  vinte  anos.  Entretanto,
observando a regra de transição (art. 2028 do Novo Código
Civil), transcorrido menos da metade do prazo da legislação
anterior, deve ser aplicada a regra da nova legislação civil,
que é de 10 anos (art. 205), a contar da vigência do novo CC.
Portanto,  possível  concluir  que  a  pretensão  poderia  ser
exercida até 2013, de modo que como a demanda foi ajuizada
em 2011, não está fulminada pela prescrição.

- “299 – Art. 2.028: Iniciada a contagem de determinado prazo
sob a égide do Código Civil de 1916, e vindo a lei nova a reduzi-
lo, prevalecerá o prazo antigo, desde que transcorrido mais de
metade deste na data da entrada em vigor do novo Código. O
novo  prazo  será  contado  a  partir  de  11  de  janeiro  de  2003,
desprezando-se o tempo anteriormente decorrido, salvo quando o
não-aproveitamento  do  prazo  já  vencido  implicar  aumento  do
prazo prescricional previsto na lei revogada, hipótese em que deve
ser aproveitado o prazo já transcorrido durante o domínio da lei
antiga, estabelecendo-se uma continuidade temporal.”
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 (Enunciado 299 da IV Jornada de Direito Civil, promovida
pelo CEJ/STJ)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  ação  de  obrigação  de  fazer  c/c  indenização  por  danos  morais
interposta por  Francy Lira Cavalcanti de Albuquerque em desfavor do  Condomínio do
Edifício  Solar  dos  Navegantes,  alegando,  em  suma,  ter  adquirido  um  apartamento  na
mencionada edificação, onde ficou estabelecido que a sua vaga de garagem seria paralela à
substação de energia, conforme demonstra a planta registrada no Município. Todavia, aduz
que, sem a sua anuência, foi retirada a citada estação elétrica da sua lateral, sendo criada uma
nova garagem, o que prejudicou sobremaneira o seu acesso à área privativa. 

Ante o exposto, requer o restabelecimento ao estado  quo  e a condenação do
condomínio pelos danos ocasionados. 

Sobrevindo  sentença,  às  fls.  76/81,  o  Magistrado  de  origem reconheceu  a
ocorrência da prescrição, nos moldes do art. 206, §3º do CC, condenando a promovente em
custas e honorários, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais). 

Irresignada, apelou a autora, fls. 82/88, asseverando a inocorrência do lapso
fulminativo, tendo em vista que a ilegalidade vem se renovando mês a mês, bem como que o
magistrado deveria ter analisado a demanda no tocante ao pedido de obrigação de fazer. 

Nesse sentido, afirma ser aplicável o prazo vintenário do art. 177 do Código
Civil de 1916, considerando que o fato ocorreu em 1995. 

Ademais,  aduz  ser  indevida  a  alteração  da  garagem,  por  se  tratar  de  área
privativa. 

Contrarrazões apresentadas às 93/98. 

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento da
irresignação, com o retorno dos autos à instância de origem. 

 
É o relatório.

VOTO

Consoante  se  extrai  dos  autos,  trata-se  de  ação  de  obrigação  de  fazer  e
indenização por danos morais decorrentes de uma alegada alteração na parte lateral da vaga
de garagem da autora, o que teria lhe ocasionado prejuízos. 
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O  Magistrado  a  quo entendeu  pelo  reconhecimento  da  prescrição  para  a
pretensão da reparação civil, prevista no art. 206, §3º, do CC.

Todavia, ouso discordar do Juízo de base. 

Na  hipótese  dos  autos,  não  há  falar  em prescrição  da  pretensão,  conforme
explico a seguir. 

Inicialmente, concebo que não se aplica ao caso o Código Civil de 1916, como
requer a recorrente. 

Ora, o ato que gerou a aludida modificação da vaga de garagem foi praticado
em 1995, qual seja, uma assembleia condominial que autorizou a locação da vaga a qual era
utilizada como substação de energia. 

Friso  que  não  estamos  lidando  com  direitos  reais,  os  quais  são  previstos
taxativamente  no  art.  1.225  do  CC,  mas  sim  com  direito  pessoal  decorrente  do
descumprimento de uma obrigação de fazer e indenização.

Sendo assim, para a citada espécie, o Código Civil de 2016 previa o prazo de
20 (vinte) anos para a prescrição, in verbis: 

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20
(vinte)  anos,  as  reais  em  10  (dez),  entre  presentes,  e  entre
ausentes, em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter
sido propostas. (Redação dada pela Lei nº 2.437, de 7.3.1955)

Com efeito, observando a regra de transição prevista no Código Civil de 2002,
“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua
entrada  em vigor,  já  houver  transcorrido  mais  da  metade  do  tempo  estabelecido  na  lei
revogada.” (art. 2.028).

Dessa forma, considerando que quando do advento do CC de 2002, não havia
transcorrido mais da metade do prazo vigente à época, qual seja, o vintenário, tendo em vista
que apenas ultrapassados 08 (oito) anos, aplica-se o prazo da novel legislação. 

Assim, in casu, deve ser empregado o art. 205 do CC, que veio substituir o
aludido art. 177, do CC/1916. Vejamos:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe
haja fixado prazo menor.

Resumindo. Está-se diante de uma ação de obrigação de fazer – de natureza
pessoal, portanto -, tendo os fatos ocorridos sob a égide do CC de 1916. Logo, a prescrição da
pretensão da autora era regida pelo prazo previsto no art. 177, caput, do antigo código – vinte
anos.  Entretanto,  observando  a  regra  de  transição  (art.  2.028,  do  Novo  Código  Civil),
transcorrido menos da metade do prazo da legislação anterior, deve ser aplicada a regra da
nova legislação civil, que é de 10 anos (art. 205), a contar da sua vigência. 
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Portanto, possível concluir que a pretensão poderia ser exercida até 2013, de
modo que como a demanda foi ajuizada em 2011, não está fulminada pela prescrição. 

No sentido deste posicionamento, vide enunciado 299 da IV Jornada de Direito
Civil, promovida pelo CEJ/STJ: 

 
299 – Art. 2.028: Iniciada a contagem de determinado prazo sob
a égide do Código Civil de 1916, e vindo a lei nova a reduzi-lo,
prevalecerá  o  prazo  antigo,  desde  que  transcorrido  mais  de
metade deste na data da entrada em vigor do novo Código. O
novo  prazo  será  contado  a  partir  de  11  de  janeiro  de  2003,
desprezando-se o tempo anteriormente decorrido, salvo quando o
não-aproveitamento  do  prazo  já  vencido  implicar  aumento  do
prazo prescricional previsto na lei revogada, hipótese em que deve
ser aproveitado o prazo já transcorrido durante o domínio da lei
antiga, estabelecendo-se uma continuidade temporal. 

A jurisprudência não destoa em hipóteses semelhantes, quando dispõe tratar-se
o caso de direito pessoal e o prazo aplicável à espécie, sempre em observância à regra de
transição da Lei Substantiva: 

DIREITO  CIVIL.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE  DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PERMUTA C/C CESSÃO DE DIREITOS
IMOBILIÁRIOS. VAGA DE GARAGEM  REDUZIDA.  PRAZO
PRESCRICIONAL. PRETENSÃO DE NATUREZA PESSOAL.
PRAZO DECENAL. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO DA
CAUSA NOS TERMOS DO ARTIGO 515, § 3º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  TEORIA  DA CAUSA MADURA.  MÉRITO.
ALTERAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO. ASSOCIAÇÃO
OS  PROMITENTES  COMPRADORES.  ASSEMBLEIA  GERAL
EXTRAORDINÁRIA.  FORÇA  OBRIGATÓRIA  DAS
DELIBERAÇÕES.  1.  A  causa  de  pedir  é  o  descumprimento
contratual em face de entrega do imóvel com metragem menor que
a adquirida. Cuida-se de ação ex empto, pela qual o comprador
exige do vendedor a entrega da coisa vendida, de conformidade
com o contrato de compra e venda, podendo para tanto: a) exigir
a  complementação  do  que  falta;  b)  não  sendo  possível  à
complementação, rescindir o contrato, ou c) pedir abatimento do
preço ou a restituição da quantia já paga. 2.  No presente caso,
pode-se  afirmar  que  a  pretensão  dos  autores  possui  caráter
subjetivo patrimonial, condenatório, porquanto se busca direitos
de natureza pessoal,  sujeitando-se,  então,  à prescrição decenal
prevista no art. 205 do Código Civil. 3. A aplicação da teoria da
causa madura (CPC, art. 515, § 3º) reclama que o processo esteja
devidamente instruído e a matéria seja unicamente de direito ou
que os fatos não demandem apreciação de provas, o que ocorre na
espécie. 4. A entidade ré foi constituída na forma de associação
civil,  sem  fins  lucrativos,  constituída  por  todos  os  promitentes
compradores de unidades que compõem o edifício, cuja finalidade
está à prática de todos os atos necessários ao cabal desempenho
da finalização da obra,  podendo contratar empresa construtora
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para  tanto,  representando  os  associados  junto  aos  órgãos  da
Administração  Pública  Federal,  e  do  Distrito  Federal,  dentre
outras  finalidades.  5.  A  aprovação  em  Assembleia  Geral
Extraordinária  de  contrato  firmado  entre  a  associação  e  a
construtora,  com  vistas  a  dar  continuidade  às  obras  do
empreendimento, ratifica as alterações do projeto que reduziu a
vaga de garagem, uma vez que as deliberações da assembleia têm
força obrigatória para os associados, até sua anulação judicial ou
por deliberação tomada em outra Assembleia, produzindo efeitos
as que forem regularmente convocadas e realizadas com estrita
observância das normas legais e das prescrições da convenção. 6.
Recurso  conhecido.  Sentença  cassada.  No  mérito,  julgado
improcedentes  os  pedidos  da  parte  autora.  (Apelação  Cível  nº
20120111610572 (917847),  6ª  Turma Cível  do TJDFT, Rel.  Ana
Maria Duarte Amarante Brito. j. 03.02.2016, DJe 16.02.2016)

APELAÇÃO  CÍVEL.  CONDOMÍNIO.  AÇÃO  DEMOLITÓRIA.
PRESCRIÇÃO  AFASTADA.  PRAZO  DECENAL  OBSERVADO.
DEMOLIÇÃO.  SITUAÇÃO  CONSOLIDADA.  INVIABILIDADE
NO  CASO  CONCRETO.  1.  PRESCRIÇÃO.  Necessidade  de
observância da norma de transição do art. 2.028 do Código Civil,
que estabelece o marco inicial do prazo prescricional, no caso de
não  haver  transcorrido  mais  da  metade  do  prazo  previsto  no
Código Civil  de  1916,  a contar  da entrada em vigor na novel
legislação. Prescrição decenal não configurada na hipótese. 2.
DEMOLIÇÃO.  Inviável  a  demolição  de  telhado  contíguo  à
unidade condominial da parte ré no caso concreto, por se tratar de
situação  há  muito  consolidada.  Ademais,  ainda  que  não
comprovada a construção com anuência do condomínio, a reforma
restou  expressamente  autorizada,  não  havendo  notícia  de
alteração fática do local  ou mesmo prejuízo à manutenção dos
equipamentos  localizados  naquela  área  comum.  APELAÇÃO
PARCIALMENTE  PROVIDA.  (Apelação  Cível  nº  70071637631,
17ª  Câmara  Cível  do  TJRS,  Rel.  Marta  Borges  Ortiz.  j.
27.04.2017, DJe 08.05.2017). 

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ALTERAÇÃO DE FACHADA E MUDANÇA DE DESTINAÇÃO
DE UNIDADE CONDOMINIAL SITUADA NO ANDAR TÉRREO.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  ALEGADO
COMPROMETIMENTO  DA  ESTRUTURA  DO  PRÉDIO  EM
RAZÃO  DA EDIFICAÇÃO.  PRESCRIÇÃO  AFASTADA.  1.  Nas
ações de natureza pessoal,  por  fatos  ocorridos na vigência do
Código  de  1916,  inexistindo  lapso  prescricional  específico,
incidia  o  prazo  prescricional  previsto  no  art.  177,  caput,  do
Código  Civil  de  1916  -  vinte  anos.  Entretanto,  observando  a
regra  de  transição  (art.  2.028,  do  Novo  Código  Civil),
transcorrido menos da metade do prazo da legislação anterior, o
prazo será de 10 anos, a contar, contudo, da vigência da nova lei.
Prescrição afastada. 2. A partir do conjunto probatório coligido
aos  autos,  depreende-se  que  houve  anuência  dos  condôminos
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quanto a funcionamento de estabelecimento comercial no prédio.
3. O laudo técnico apresentado pelo demandante é genérico, não
relacionando os  problemas  estruturais  diretamente  relacionados
às obras objeto da lide. 4. Quanto à questão de fundo, o princípio
da imediação recomenda seja prestigiada a convicção do julgador
monocrático que, em contato direto com as partes e testemunhas,
estava  em  melhor  condição  de  aferir  sua  credibilidade.
AFASTADA  PRESCRIÇÃO.  APELO  DESPROVIDO.  (Apelação
Cível nº 70050378215, 19ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Eugênio
Facchini Neto. j. 23.10.2012, DJ 25.10.2012)

ORDINÁRIA.  CONDOMÍNIO.  ESPAÇOS  DE
ESTACIONAMENTO.  UTILIZAÇÃO.  AGRAVO  RETIDO.
PRESCRIÇÃO.  RECURSO  ADESIVO.  VERBA  HONORÁRIA.
Ação  ordinária  declaratória.  Natureza  pessoal.  Prescrição
inocorrente. Art. 177, CCB/1916. Agravo retido improvido. Litígio
sobre o uso de espaços de estacionamento em condomínio edilício.
Área comum de uso exclusivo de um grupo de condôminos. Art.
1.340, CCB. Matéria disciplinada na convenção do condomínio.
Art.  1.334,  CCB.  Pretensão  de  uso  da  área  pelos  demais
condôminos,  sob  alegação  de  direito  real  de  uso  extinto.
Vinculação  dos  espaços  às  unidades.  Situação  consolidada.
Modificação  que  reclama  alteração  da  convenção.  Art.  1.351,
CCB.  Recurso  adesivo.  Verba  honorária  fixada  dentro  dos
parâmetros  do  art.  20,  §  4º,  CPC.  Manutenção.  Negaram
provimento ao agravo retido,  à  apelação e  ao recurso adesivo.
(Apelação Cível nº 70040700429, 19ª Câmara Cível do TJRS, Rel.
Carlos Rafael dos Santos Júnior. j. 01.11.2011, DJ 09.11.2011).

Ante todo o exposto, PROVEJO O RECURSO, para cassar a sentença e
determinar  o  retorno  dos  autos  à  instância  de  origem  para  o  seu  regular
prosseguimento. 

É como voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des.
Leandro dos Santos) e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente  à  sessão  a  representante  do  Ministério  Público,   Dra.  Vasti  Cléa

Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.
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Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário  Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de
2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/02
J/11 R
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