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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1009261-75.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
INCORPORADORA PEREIRA BARRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é apelada REGIANE RAPPOLI BEDINELLI.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso.  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) e ARALDO TELLES.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELANTE

APELADA

INCORPORADORA PEREIRA BARRETO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

REGIANE RAPPOLI BEDINELLI

MAGISTRADO DE 

PRIMEIRO GRAU

LUCIANA NOVAKOSKI FERREIRA ALVES DE 

OLIVEIRA

ORIGEM 22ª VARA CIVEL DO FORO CENTRAL DA 

CAPITAL  SÃO PAULO

VOTO Nº 4103

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA  

Requerimento de extinção e suspensão da ação diante de 

deferimento de recuperação judicial  INDEFERIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ  RENÚNCIA 

DOS PATRONOS AO MANDATO OUTORGADO 

APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E ANTES 

DO SEU JULGAMENTO  INÉRCIA DA 

RECORRENTE  Patente a falta de pressuposto de 

admissibilidade de recurso ante a ausência de representação 

da parte por advogado constituído  RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 
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Vistos.

1  A r. sentença de fls. 317/322, cujo relatório se 

adota, julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual 

cumulada com pedido de devolução de valores.

 

Inconformada, recorreu a ré discorrendo sobre: a) a 

improcedência do requerimento de devolução dos valores pagos de 

comissão de corretagem; b) a legalidade da cobrança dos serviços 

atinentes a taxa SATI; c) a rescisão unilateral da parte autora; d) a 

expedição do auto de conclusão da obra dentro do prazo de tolerância; e) a 

necessidade da rescisão observar o pactuado entre as partes; f) a 

responsabilidade do compromissário comprador pelo pagamento das taxas 

condominiais. Pleiteou o provimento do recurso com a improcedência da 

demanda (fls. 328/359). 

A autora ofertou contrarrazões (fls. 363/374).

É o relatório.

2  Fls. 876/2.078: A requerida formula pedido de 

suspensão e, posteriormente, extinção da ação, 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.

Prejudicado o requerimento de extinção diante da 

inexistência de procuração da ré apelante indicada ao Patrono signatário 

(Dr. Fábio Rivelli).
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Ainda que assim não fosse, o indeferimento do 

requerimento seria medida de rigor. 

O pedido formulado pela requerida é genérico e 

idêntico em todos os processos que contra ela ou suas subsidiárias são 

movidos, não comportando acolhimento.

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.
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Passa-se a análise do recurso de apelação interposto.

O apelo da ré não deve ser conhecido.

Após a interposição da apelação, juntada as fls. 

328/359, a sociedade de advogados que representava a ré peticionou 

informando a renúncia ao mandato outorgado, comprovando a ciência da ré 

apelante (fls. 376/875).

Transposto o prazo previsto no artigo 112, § 1º, do 

Código de Processo Civil vigente, não nomeou novo procurador a ré e 

tampouco respondeu a determinação de fls. 2.092 (certidões de fls. 2.093 e 

2.095). 

Patente, pois, a falta de pressuposto de 

admissibilidade de recurso, ante a ausência de representação da parte por 

advogado constituído (artigo 103 do Código de Processo Civil).

Já decidiu esta Corte Bandeirante em caso análogo:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. A renúncia dos 

advogados ao mandato conferido pelo apelante ocorreu 

antes do julgamento do recurso, mas após a sua 

interposição. A omissão do recorrente em proceder à 

regularização de sua representação enseja a perda 

superveniente de pressuposto processual de existência, 

circunstância que impede o conhecimento do reclamo. 

Apelação não conhecida. (TJSP; Apelação 

1008672-30.2014.8.26.0344; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão 

Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 4ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 16/11/2016; Data de Registro: 

16/11/2016).
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O recurso, portanto, não deve ser conhecido.

3  Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do apelo da 

ré.

RONNIE HERBERT BARROS SOARES

RELATOR
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