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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1015149-88.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é 
apelante PDG VENDAS CORRETORA IMOBILIÁRIA LTDA (AGRE VENDAS 
CORRETORA IMOBILIÁRIA LTDA), são apelados ATSON ALVES DE SOUZA 
e VANESSA ARAUJO ALVES.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL 
PROVIMENTO ao recurso da ré para determinar que a devolução dos valores 
correspondentes à taxa SATI se dê de forma simples. V.U.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), CARLOS ALBERTO GARBI E 
J.B. PAULA LIMA.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELANTE PDG VENDAS CORRETORA IMOBILIÁRIA LTDA.

APELADOS ATSON ALVES DE SOUZA E OUTRA

MAGISTRADO (A) DE 

PRIMEIRO GRAU

RODRIGO GORGA CAMPOS

ORIGEM 9ª VARA CÍVEL DO FORO DE SÃO BERNARDO 

DO CAMPO

 VOTO Nº 4120

EMENTA:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA  

REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DIANTE 

DE DEFERIMENTO DE RECUPERAÇAO JUDICIAL  

PREJUDICADO.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA  

RESTITUIÇÃO DA QUANTIA RELATIVA À TAXA 

SATI  APLICAÇÃO DO ART. 1.040, III, DO CPC/15  

TESE FIRMADA PELO C. STJ NO JULGAMENTO DO 

RESP REPETITIVO 1.551.996/SP  RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES DESPENDIDOS NA FORMA SIMPLES, 

PORQUE AUSENTE MÁ-FÉ NA COBRANÇA  SEM 

ALTERAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL  

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos.

1  Trata-se de r. sentença de fls. 199/202, cujo 

relatório fica aqui adotado, que julgou ação parcialmente procedente para 
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condenar a ré a restituir aos autores de forma dobrada os valores 

referentes a assessoria técnica imobiliária (taxa SATI). 

Inconformada, recorre a ré afirmando a legitimidade 

da cobrança da taxa SATI. Assevera a impossibilidade da devolução em 

dobro porque ausente má-fé. Pleiteia o provimento do recurso com a 

improcedência da ação (fls. 206/216).

Os autores ofertaram contrarrazões (fls. 220/224).

É o relatório.

2  A petição e documentos de fls. 226/725 devem ser 

desconsiderados porque a sociedade de advogados peticionária não 

representou a apelante nestes autos (vide fls. 63/81 e 206/216). 

A requerida formula pedido de suspensão, 

argumentando que teve deferida sua recuperação judicial e que seria 

competente para apreciação da causa apenas o Juízo da Vara de 

Recuperações por onde tramita o processo que menciona. Aduz a 

necessidade de liberação de constrições judiciais e de suspensão do 

processo por 180 dias (fls. 726/1.875).

Prejudicado o requerimento, diante da inexistência de 

procuração da ré ao Patrono signatário (Dr. Fábio Rivelli).

Ainda que assim não fosse seria caso de 

indeferimento. O pedido formulado pela requerida é genérico e idêntico em 

todos os processos que contra ela ou suas subsidiárias são movidos, não 

comportando acolhimento.
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O deferimento da recuperação judicial não estabelece 

Juízo universal para apreciação das ações em que as empresas figuram 

como requeridas.

A recuperação judicial foi deferida em 02 de março de 

2017 e, nos termos do art. 6º, § 1º da Lei 11101/2005, a matéria debatida 

nestes autos nunca esteve sujeita à suspensão pretendida, visto que a 

demanda envolve quantia ilíquida.

Não bastasse isso, não há qualquer hipótese que 

justifique a pretendida suspensão/extinção da ação, que se enquadra no 

previsto no art. 52, inciso III da Lei de Recuperações.

Não há litispendência e também não existe qualquer 

constrição sujeita a liberação nestes autos.

A hipótese não comporta intervenção do Ministério 

Público, que estava prevista no art. 4º da Lei de Recuperações, que foi 

vetado.

Também não é hipótese de intervenção da 

administradora judicial nomeada, visto que a empresa preserva a sua 

personalidade jurídica íntegra.

Passa-se à análise do recurso interposto.

A matéria objeto da controvérsia foi objeto de análise 

por ocasião do julgamento de recurso repetitivo.   

No que toca a restituição dos valores correspondentes 

à taxa SATI o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1015149-88.2014.8.26.0564 -Voto nº  4120 5

Recurso Especial nº 1.551.951, sob o rito do art. 1.040, do CPC/2015, 

restou pacificado a “abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do 

serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado 

à celebração de promessa de compra e venda de imóvel”.

Em razão da vinculação aos julgamentos dos recursos 

especiais repetitivos da controvérsia, os valores pagos pelos autores devem 

lhe ser integralmente devolvidos.

A quantia a ser devolvida  taxa de serviço de 

assessoria técnico-imobiliária (SATI)  deverá ser corrigida pela tabela 

prática do Tribunal de Justiça desde o desembolso acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código 

Civil.

A devolução das quantias, todavia, se dará de forma 

simples porque ausente má-fé da ré na cobrança. 

Sem alteração da verba sucumbencial.

3  Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO 

ao recurso da ré para determinar que a devolução dos valores 

correspondentes à taxa SATI se dê de forma simples.

RONNIE HERBERT BARROS SOARES

                       RELATOR
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