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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 4022131-

93.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GOLD 

NORUEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é apelado 

MARCOS ROGERIO MARTELO.

ACORDAM, em 30ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento 

ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

ARALDO TELLES (Presidente sem voto), MAIA DA CUNHA E CARLOS DIAS 

MOTTA.

São Paulo, 12 de dezembro de 2017.

ENIO ZULIANI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 44057

APELAÇÃO Nº 4022131-93.2013.8.26.0114

COMARCA: CAMPINAS 

APELANTE: GOLD NORUEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 

LTDA

APELADO: MARCOS ROGERIO MARTELO 

JUIZ PROLATOR: CELSO ALVES DE REZENDE

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Restituição de valores pagos 
indevidamente. Sentença de procedência. 

Pedido de recuperação judicial deferido em 02.03.2017 à ré PDG (1ª Vara de 
Falências e Recuperações Judiciais processo nº 1016422-34.2017.8.26.0100). 
Ainda que tenha havido determinação de suspensão das ações referentes à 
ré, não há na recuperação judicial, juízo universal ou a atração que 
impulsiona a concentração jurisdicional, limitando-se a aplicação do art. 76 
da Lei de Quebras aos processos de falência. Neste sentido AgIn. 
00450197820-13.8.26.0000, Des. Relator PEREIRA CALÇAS, j. 23/04/2013. 
Sendo assim, não há se falar em extinção do processo pelo fato de ter sido 
deferida a recuperação judicial. Após o prazo da suspensão a decisão deve 
ser cumprida conforme determina a Lei.

PRESCRIÇÃO. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de 
restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de serviço 
de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, §3º, 
IV, CC). STJ - Tema 938  Recurso Repetitivo REsp 1551956/SP.

Recurso provido. 

Vistos. 

Trata-se de recurso apelação interposto por GOLD NORUEGA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA  em face da r. sentença (fls. 

249/256) sentença que julgou procedente a ação movida por MARCOS ROGERIO 

MARTELO condenando a requerida a restituição dos valores pagos a título de 

comissão de corretagem. 

Em razões recursais a apelante aduz, preliminarmente, a sua 

ilegitimidade passiva para a restituição das quantias (afirma que os valores foram 

pagos a empresa responsável pela intermediação imobiliária), bem como a 

prescrição e, no mérito, sustenta a legalidade da cobrança. 
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Contrarrazões à fls. 293/301. 

É o relatório.

Cumpre registrar, inicialmente, que a sentença foi publicada 

ainda na vigência do Código de Processo Civil/1973 (fl. 256), sendo, portanto, o 

presente recurso regido por aquele Diploma Legal, por força do que dispõe o art. 

14 do CPC/2015, litteris:  “Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável 

imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações 

jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.” A confirmar tal entendimento: 

AgRg no Agravo em Recurso Especial 849.405/MG, Min. LUIS FELIPE 

SALOMÃO, DJe 11.4.2016.

Primeiramente, cumpre salientar que foi informado às fls. 477 

e seguintes que a ré PDG teve o pedido de recuperação judicial deferido em 

02.03.2017 (processo nº 1016422-34.2017.8.26.0100) perante a 1ª Vara de 

Falências e Recuperações Judiciais e, portanto, pleiteou a extinção do processo e 

subsidiariamente a suspensão do feito. Consta que o juízo da falência proferiu a 

seguinte decisão: Determino, nos termos do art. 52, III, da Lei 11.101/2005, a suspensão de 

todas as ações ou execuções contra os devedores, na forma do art. 6º da LRF, a devendo 

permanecer os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos 

§§1º, 2º e 7º do art. 6º dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 

49 dessa mesma Lei, providenciando as devedoras as comunicações competentes (art. 52, §3º). 

Pois bem.

Ainda que tenha havido determinação de suspensão das 

ações referentes à ré, não há na recuperação judicial, juízo universal ou a atração 

que impulsiona a concentração jurisdicional, limitando-se a aplicação do art. 76 da 

Lei de Quebras aos processos de falência. Neste sentido:
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“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Competência. Necessidade 

de harmonia ou coordenação entre os juízos que processam demandas afetas à recuperação 

judicial. Inexistência de “juízo universal da recuperação”. Caso concreto com elementos que 

determinam o processamento da ação ordinária movida por agravante-recuperanda e sua sócia 

perante o juízo da recuperação, sob pena de decisões conflitantes de mesmo grau de jurisdição. 

Agravo provido, com determinação. (AgIn. 00450197820-13.8.26.0000, Des. Relator 

PEREIRA CALÇAS, j. 23/04/2013).

Sendo assim, não há se falar em extinção do processo pelo 

fato de ter sido deferida a recuperação judicial. Após o prazo da suspensão a 

decisão deve ser cumprida conforme determina a Lei.

O tema acerca da legalidade da cobrança das taxas de 

assessoria e corretagem não será analisado, pois encontra-se prescrito. O 

magistrado às fls. 251 afastou o prazo trienal do artigo 206, §3, IV, CC, aplicando o 

prazo decenal do artigo 205 do CC da mesma forma que entendia esse 

Desembargador Relator. Entretanto, tal assunto foi enfrentado pelo Superior 

Tribunal de Justiça no recurso repetitivo (tema 938) REsp 1551956/SP, senão 

vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO 

CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM 

ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA 

(SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL DA PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.1. TESE PARA OS FINS DO ART. 

1.040 DO CPC/2015: 1.1. 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 (art. 206, § 3º, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente 

da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 

10/08/2016, versando acerca de situação análoga.

Dessa forma, tendo em vista os valores foram desembolsados 
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em julho de 2010 (fls. 17) e a lide proposta em 20.09.2013 o prazo trienal da 

prescrição foi ultrapassado não havendo se falar em devolução dos valores. 

Saliente-se que o reconhecimento da prescrição em grau de recurso não acarreta 

“surpresa” ao apelado (art. 9º e 10º do NCPC), pois a matéria foi alegada em sede 

de defesa (fls. 207) e rebatida pelo autor (fls. 386), tendo, portanto, sido 

oportunizado o contraditório acerca do tema.

Por fim, a fim de evitar oposição de declaratórios, salienta-se 

que não foram fixados honorários recursais, tampouco majorados os honorários 

fixados na sentença nos moldes do artigo 85 e seguintes do NCPC, pois no caso, 

a sentença foi publicada no dia 22.06.2015, aplicando-se ao caso o enunciado 

administrativo nº 7 do STJ sobre o tema (“somente nos recursos interpostos contra 

decisão publicada a partir 18 de março 2016, será possível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do Novo CPC”).  

Tendo havido a reforma da decisão ficam invertidos os ônus 

sucumbenciais. 

Isto posto, é dado provimento ao recurso. 

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator
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