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DIREITO CIVIL. PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS.
Prescreve em cinco anos, contados do vencimento de cada parcela, a pretensão, nascida
sob a vigência do CC/2002, de cobrança de cotas condominiais. Isso porque a pretensão,
tratando-se de dívida líquida desde sua definição em assembleia geral de condôminos e lastreada em
documentos físicos, adequa-se à previsão do art. 206, § 5º, I, do CC/2002, segundo a qual prescreve
em cinco anos “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular”. Ressalte-se que, sob a égide do CC/1916, o STJ entendia aplicável o prazo de prescrição
de vinte anos à pretensão de cobrança de encargos condominiais, tendo em vista a natureza pessoal
da ação e consoante o disposto no art. 177 do referido código. Isso ocorria porque os prazos especiais
de prescrição previstos no CC/1916 abrangiam uma variedade bastante inferior de hipóteses, restando
às demais o prazo geral, conforme a natureza da pretensão – real ou pessoal. O CC/2002, afastando a
diferença de prazos aplicáveis conforme a natureza jurídica das pretensões, unificou o prazo geral,
reduzindo-o para dez anos. Ademais, ampliou as hipóteses de incidência de prazos específicos de
prescrição, reduzindo sensivelmente a aplicação da prescrição decenal ordinária. Nesse contexto, o
julgador, ao se deparar com pretensões nascidas sob a vigência do CC/2002, não pode,
simplesmente, transpor a situação jurídica e proceder à aplicação do novo prazo prescricional
ordinário, conquanto fosse o prazo geral o aplicável sob a égide do CC/1916. Assim, deve-se observar,
em conformidade com a regra do art. 206, § 5º, I, do CC/2002, que, para a pretensão submeter-se ao
prazo prescricional de cinco anos, são necessários dois requisitos, quais sejam: que a dívida seja
líquida e esteja definida em instrumento público ou particular. A expressão “dívida líquida” deve ser
compreendida como obrigação certa, com prestação determinada, enquanto o conceito de instrumento
pressupõe a existência de documentos, sejam eles públicos ou privados, que materializem a
obrigação, identificando-se a prestação, seu credor e seu devedor. Vale ressaltar que o instrumento
referido pelo art. 206, § 5º, I, do CC/2002 não se refere a documento do qual se origine a obrigação,
mas a documento que a expresse. Nessa perspectiva hermenêutica, conclui-se que o prazo quinquenal
incide nas hipóteses de obrigações líquidas – independentemente do fato jurídico que deu origem à
relação obrigacional –, definidas em instrumento público ou particular, o que abrange a pretensão de
cobrança de cotas condominiais. REsp 1.366.175-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/6/2013.
DIREITO CIVIL. QUÓRUM PARA A MODIFICAÇÃO DE REGIMENTO INTERNO DE CONDOMÍNIO
EDILÍCIO. A alteração de regimento interno de condomínio edilício depende de votação com
observância do quórum estipulado na convenção condominial. É certo que o art. 1.351 do CC, em sua
redação original, previa quórum qualificado de dois terços dos condôminos para a modificação do
regimento interno do condomínio. Ocorre que o mencionado dispositivo teve sua redação alterada pela
Lei 10.931/2004, a qual deixou de exigir para tanto a observância de quórum qualificado. Assim,
conclui-se que, com a Lei 10.931/2004, foi ampliada a autonomia privada dos condôminos, os quais
passaram a ter maior liberdade para definir o número mínimo de votos necessários para a alteração
do regimento interno. Nesse sentido é, inclusive, o entendimento consagrado no Enunciado 248 da III
Jornada de Direito Civil do CJF, que dispõe que o quórum para alteração do regimento interno do
condomínio edilício pode ser livremente fixado em convenção. Todavia, deve-se ressaltar que, apesar
da nova redação do art. 1.351 do CC, não configura ilegalidade a exigência de quórum qualificado
para votação na hipótese em que este tenha sido estipulado em convenção condominial aprovada
ainda na vigência da redação original do art. 1.351 do CC. REsp 1.169.865-DF, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 13/8/2013.
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