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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1016237-53.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante NAVILLE COM. 
E REPRESENTAÇÕES TÉCNICAS COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, é administrador (passivo) ALFREDO LUIZ 
KUGELMAN e Apelado WIREX CABLE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte 
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de 
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUCILA TOLEDO 
(Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.

São Paulo, 29 de maio de 2018.

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1016237-53.2014.8.26.0309

Apelante (s): NAVILLE COM. E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
Apelado (a, s): WIREX CABLE S/A (Em recuperação judicial)
Comarca: JUNDIAÍ - 1ª Vara Cível
Juiz (a) 1º Grau: VANESSA VELLOSO SILVA SAAD

Órgão 2º Grau: 15ª Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto nº 8847

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - Ação de cobrança - 

Sentença reconhecendo prescrição trienal (responsabilidade civil 

contratual); condenando a representada a pagar indenização e 

aviso prévio; e, rejeitando pedido de cobrança de comissões por 

prescrição - Prescrição aplicável é a quinquenal (artigos 32 e 44 da 

Lei nº 4.886/65), com relação ao direito de ação e à cobrança de 

comissões, desta retroagindo da data da rescisão ou contada da 

data em que deveria ter havido pagamento  Prescrição rejeitada e 

pedido de cobrança de comissões conhecido pelo mérito na 

devolução recursal (NCPC, artigo 1013, § 4º) - Intermediação não 

comprovada  Pedido de cobrança de comissões rejeitado - Direito 

indenizatório e aviso prévio reconhecidos, nos termos dos artigos 

27, “j”, e 34, da Lei nº 4.886/65, diante da rescisão unilateral 

imotivada  Base de cálculo da indenização que é composta pelo 

valor total das comissões percebidas pelo representante desde o 

início da representação comercial  Fixação do valor do aviso 

prévio  Avaliação da natureza do crédito (trabalhista ou 

quirografário) no âmbito do processo de recuperação judicial da 

representada - Questão afeta ao juízo da recuperação judicial, não 

comportando conhecimento nesta sede recursal - Ação 

parcialmente procedente  Decaimento proporcional  Sentença 

parcialmente modificada  Recurso parcialmente provido, na 

parte conhecida.
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Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 

566/575, proferida em 05/09/2017, de relatório adotado, cujo dispositivo segue copiado: 

“reconheço a prescrição em relação ao pedido de cobrança de supostas comissões devidas 

e não pagas, referentes a maio de 2010, no valor de R$ 366.496,75, e julgo extinto o 

pedido com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC. E, ainda, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com base no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, e o faço para: 1 declarar rescindido o contrato de representação comercial existente 

entre as partes, por culpa da ré; e 2 condenar a ré a pagar à autora indenização, no valor 

de R$ 96.372,33, incidindo correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a 

propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Por ter ocorrido 

sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento de suas custas e despesas 

processuais. Fixo honorários advocatícios, nos termos do art. 85, parágrafo 2º, do Código 

de Processo Civil, em 10% do valor da causa, ficando 50% a cargo de cada parte”.

A autora apela tecendo considerações sobre os fatos e fundamentos 

da sentença; discorre sobre reconhecimento indevido da prescrição, tendo em vista ser ela 

quinquenal na aplicação do art. 44 da Lei 4.886/65; pugna pelo reconhecimento das 

comissões devidas, consoante notas fiscais, planilhas e extratos demonstrados com a 

inicial, cuja prova testemunhal arrolada pela apelada também reconheceu que o término da 

representação ocorreu entre 2014 e 2015; sustenta que a habilitação do crédito na 

recuperação judicial deve seguir a natureza trabalhista; sustenta que a condenação quanto 

ao aviso prévio foi vaga, devendo ser definido em 1/3 das comissões auferidas nos três 

últimos meses (R$ 2.214,49); insiste na condenação da apelada ao pagamento integral do 

ônus sucumbencial, pelo princípio da causalidade; e, pede provimento do recurso com 

reforma parcial do julgado (fls. 577/593).

Contrarrazões às fls. 597/605.

É o relatório.

Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade 

recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação da autora, interposta 

em 02/10/2017, é tempestiva (sentença disponibilizada no DJE de 12/09/2017) e preparada 

(fl. 594).

A questão subjacente versa sobre ação de cobrança lastreada em 
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contrato de representação comercial. A autora afirma que a partir de julho de 2003 passou a 

representar a requerida (fls. 29/30) junto a concessionárias de energia elétrica, recebendo 

comissão no percentual de 3% sobre o preço da negociação. Aduz que após alguns anos, 

notou que a requerida passou a não repassar as comissões dos contratos mais vultosos 

intermediados com a CPFL (fls. 230/270), de forma que em maio de 2014 enviou planilha 

cobrando as comissões em atraso (fls. 271/273), sem resposta da requerida até o dia 08 de 

agosto de 2014 quando esta lhe notificou acerca do rompimento unilateral do contrato (fls. 

281/282 e 462/463). Pleiteia o pagamento das comissões pendentes da CPFL no valor de 

R$ 366.496,75, além de aviso prévio e indenização de R$ 96.372,33 pelo rompimento 

unilateral do contrato, e inclusão no quadro geral de credores da recuperação judicial na 

classe de créditos trabalhistas.

A ação foi julgada parcialmente procedente para pagamento da 

indenização pedida, mas reconheceu prescrição trienal e rejeitou o pedido de cobrança das 

comissões devidas e não pagas, referentes a maio de 2010, também reconhecendo na 

fundamentação incidência do aviso prévio, a teor do art. 34, da Lei 4.886/65, embora não 

consignando esta verba no dispositivo (fl. 574 - 2º§), e que por ser a rescisão posterior ao 

deferimento da recuperação judicial o débito a ela não se sujeita nos termos da Lei 

11.101/05, artigo 49.

Em que pese entendimento contrário do juízo “a quo”, versando os 

autos sobre representação comercial, o prazo prescricional aplicado é aquele previsto pela 

legislação específica, qual seja, quinquenal, consoante art. 44, parágrafo único da Lei nº 

4.886/65: “Prescreve em cinco anos a ação do representante comercial para pleitear a 

retribuição que lhe é devida e os demais direitos que lhe são garantidos por esta lei”. E 

aplicando-se em consonância com o art. 32 da citada lei, à prescrição de comissões também 

se aplica o prazo quinquenal retroagindo da data da rescisão contratual ou contando-se da 

data em que deveria ter sido paga a comissão não recebida.

Neste sentido de reconhecimento da prescrição quinquenal, conferir 

precedentes do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE 
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COBRANÇA. DIFERENÇAS DE COMISSÕES. VENCIMENTO MÊS A 

MÊS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. VALOR DAS 

MERCADORIAS. EXCLUSÃO DOS TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 83. QUITAÇÃO TÁCITA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-

FÉ. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. REEXAME DE FATOS 

E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 

1. Não há ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 quando 

o Tribunal de origem se manifesta, de modo suficiente, sobre todas as 

questões levadas a julgamento, não sendo possível atribuir vício algum ao 

acórdão somente porque decidiu em sentido contrário à pretensão da 

recorrente.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória 

(Súmula n. 7/STJ).

3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. 

Incidente, portanto, a Súmula 83/STJ.

4. A pretensão do representante comercial para cobrar diferenças de 

comissões prescreve mês a mês, estando sujeita ao prazo quinquenal (Lei 

4.886/65, art. 44).

5. Agravo interno parcialmente provido”. (AgInt no AREsp 443.147/RS, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

15/08/2017, DJe 22/08/2017)

“EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA. RESCISÃO SEM 

JUSTA CAUSA. INDENIZAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO. PRESCRIÇÃO. 

NÃO INTERFERÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 15/02/2006. Recurso especial interposto em 

11/11/2013 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016.

2. O agravo interposto contra decisão denegatória de processamento de 

recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos por 

ela utilizados, não deve ser conhecido. Súmula 182/STJ.
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3. O propósito do recurso especial é determinar se, à luz do art. 27, “j”, 

da Lei 4.886/65, a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa 

causa deve incluir os valores percebidos durante toda a vigência do 

contrato de representação comercial ou se deve ser limitada ao 

quinquênio anterior à rescisão, devido à prescrição quinquenal (art. 44, 

parágrafo único, da Lei 4.886/65).

4. O direito e a pretensão de receber verbas rescisórias (arts. 27, “j”, e 34 

da Lei 4.886/65) nascem com a resolução injustificada do contrato de 

representação comercial. 5. É quinquenal a prescrição para cobrar 

comissões, verbas rescisórias e indenizações por quebra de exclusividade 

contratual, conforme dispõe o parágrafo único do art. 44 da Lei 4.886/65. 

6. Conforme precedentes desta Corte, contudo, essa regra prescricional 

não interfere na forma de cálculo da indenização estipulada no art. 27, 'j', 

da Lei 4.886/65 (REsp 1.085.903/RS, Terceira Turma, julgado em 

20/08/2009, DJe 30/11/2009).

7. Na hipótese, nos termos do art. 27, “j”, da Lei 4.886/65, até o termo 

final do prazo prescricional, a base de cálculo da indenização para 

rescisão injustificada permanece a mesma, qual seja, a integralidade da 

retribuição auferida durante o tempo em que a recorrente exerceu a 

representação comercial em nome da recorrida.

8. Agravo em recurso especial não conhecido.

9. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp 1.469.119/MG, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/05/2017, DJe 30/05/2017)

E desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C. 

COBRANÇA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL PRESCRIÇÃO PARCIAL 

OCORRÊNCIA insurgência em face da decisão pela qual, na parte 

recorrida, o juiz reconheceu a prescrição de parte da pretensão do 

agravante, relativa às comissões pagas antes de 6 de dezembro de 2008 e 

aos seus reflexos na indenização pleiteada legalidade do reconhecimento 

da prescrição no tocante à cobrança das diferenças não pagas prazo 
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prescricional de 5 anos previsto no art. 44, parágrafo único da Lei nº 

4.886/65, que é contado da data prevista para o recebimento das 

comissões mensais data da rescisão do contrato, no entanto, que é termo 

inicial para a pretensão indenizatória, que deve ser calculada com base 

em todo o período do contrato e não somente os últimos 5 anos 

inteligência do art. 27, alínea 'j' da Lei nº 4.886/65 agravo parcialmente 

provido”. (Agravo de Instrumento 2092564-76.2014.8.26.0000; Relator 

(a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: Data do Julgamento: 06/10/2014)

E também da Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA 

PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO - 

PEDIDO DE REFORMA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS 

BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE - PRECLUSÃO - QUESTÃO 

RESOLVIDA PELA R. DECISÃO DE FLS. 100, CONTRA A QUAL A 

INCONFORMADA NÃO SE INSURGIU NO MOMENTO APROPRIADO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - 

ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE NA JUNTADA DE 

DOCUMENTOS - INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS - 

CONTRADITÓRIO RESPEITADO - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

PRELIMINAR REPELIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. MÉRITO 

PROPRIAMENTE DITO - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - 

COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A COMISSÕES PAGAS A 

MENOR - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE DEVE SER CONTADA A 

PARTIR DO MOMENTO EM QUE SURGE A PRETENSÃO, OU SEJA, 

MÊS A MÊS - INTELIGÊNCIA DO ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA 

LEI 4.886/65 - DESACERTO DA R. SENTENÇA, NESTA PARTE - 

PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. CORTE - DEMAIS ASPECTOS 

IMPUGNADOS PELA INCONFORMADA - ACERTO DA R. SENTENÇA - 

REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DE GRANDE PARTE DOS 

TERMOS DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA 

REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO 

MONOCRÁTICO - SIMPLES RATIFICAÇÃO DE GRANDE PARTE DOS 

TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA 
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SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO”. (Apelação 1011484-67.2015.8.26.0002; Relator (a): Simões 

de Vergueiro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Data do 

Julgamento: 06/06/2017).

Na questão o recurso é acolhido e fixado prazo quinquenal de 

prescrição, viabilizando conhecimento da pretensão de recebimento de comissões, 

incidente a respeito o NCPC, artigo 1013, § 4º.

É incontroverso que a representação comercial foi exercida desde 

2003 (fls. 29/30). E quanto ao termo da rescisão da representação, embora a apelada alegue 

descontinuidade da prestação dos serviços em 2010, conforme consignou na notificação de 

fls. 281/282 e 462/463, a prova dos autos descaracteriza sua assertiva, pois a apelante 

recebeu créditos oriundos da apelada no transcorrer dos anos de 2011 a 2014, consoante 

extratos bancários juntados às fls. 292/433 constando créditos através de DOC ou TED 

oriundo da Wirex: em 2010 fl. 294, R$ 1.702,90 (15/01), fl. 300, R$ 3.197,10 (05/02), fl. 

304, R$ 180,44 e R$ 3.005,55 (05/03), fl. 308, R$ 52,88 (14/04), fl. 312, R$ 907,91 e R$ 

660,33 (11/05), fl. 316, R$ 1.188,67 e R$ 3.021,88 (09/06), fl. 320, R$ 2.669,72 (15/07), fl. 

323, R$ 2.167,97 e R$ 718,43 (09/08), fl. 330, R$ 870,17 e R$ 4.640,71 (14/09), fl. 336, 

R$ 3.053,92 (08/10), fl. 342, R$ 6.867,72 (09/11), em 2011 fl. 348, R$ 46,80 (13/01), fl. 

354, R$ 701,57 e R$ 2.418,28 (09/02), fl. 358, R$ 185,37 e R$ 1.991,19 (08/04 e 11/04), 

fls. 361/362, R$ 208,05 e R$ 1.126,84 (06/05), fl. 366, R$ 1.721,75 e R$ 3.753,95 (07/06), 

fls. 369/370, R$ 114,50 e R$ 3.213,24 (05/07), fls. 373/374, R$ 2.472,81 e R$ 5.286,51 

(05/08), fl. 377, R$ 331,20 e R$ 1.485,82 (05/09), fl. 382, R$ 2.402,20 (05/10), fl. 385, R$ 

3.958,56 (07/11), fl. 390, R$ 2.070,29 (07/12), em 2012 fl. 394, R$ 8.484,83 (18/01), fl. 

398, R$ 481,27 (15/02), em 2013 fl. 402, R$ 107,11 (21/02), fl. 406, R$ 5.391,26 (20/03), 

fl. 410, R$ 1.545,83 (22/04), fl. 414, R$ 1.990,06 (20/05), fl. 418, R$ 1.003,63 (20/06), fl. 

422, R$ 247,83 (20/08), fl. 426, R$ 998,96 (21/10), fl. 430, R$ 1.655,13 (20/12), em 2014 

fl. 432, R$ 291,24 (20/01).

A testemunha arrolada pela apelada, Anderson Hiroiti Kondo, seu 

antigo funcionário (fls. 510/511 e mídia), também corrobora a prestação dos serviços de 

representação até 2014, conforme bem fundamentado pelo juízo “a quo” ao resumir as 

alegações dessa testemunha dando conta de que “as partes mantiveram relação de 
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representação comercial, que terminou por volta dos anos de 2014 ou 2015, sendo que a 

extinção se deu em razão de conveniência da própria ré. Também alegou a inexistência de 

comissões inadimplidas pela ré à autora, que eram apuradas pelo setor financeiro. A 

autora intermediava contratos com outros clientes, além da CPFL. Desde 2009, no 

entanto, a orientação interna da ré era para não repassar outros negócios envolvendo a 

CPFL para a autora, sendo que permaneceu a intermediação com outras empresas 

(Elektro e Caramuru Engenharia). Segundo a testemunha, o contrato de representação 

comercial celebrado entre as partes terminou em 2015, quando foi feito um acerto com a 

autora” (fls. 572/573). 

Também incontroverso que o contrato foi rescindido em 08/08/2014 

por notificação da apelada (fls. 282/282 e 462/463), por sua mera conveniência de 

estratégia comercial, caracterizando que o foi sem justa causa, como igualmente bem 

fundamentado pelo juízo ao aferir que “o depoimento da testemunha arrolada pela própria 

ré corroborou as alegações da autora, de que a rescisão contratual operou-se em razão de 

conveniência da ré, por motivos comerciais. Dessa forma, é possível concluir pela 

existência de rescisão unilateral do contrato, por parte ré, datada de 08 de agosto de 

2014, sem comprovação de justa causa (Lei 4.886/65, art. 35).” (fl. 573). 

Destaca-se em decorrência que nessa quadra incide, como de rigor, a 

aplicação do art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/65, que prevê indenização de 1/12 sobre 

toda a comissão auferida no período em que a representação comercial foi exercida, 

conforme sentenciado, o que não se confunde com o prazo de prescrição quinquenal 

previsto no artigo 44, regente apenas do direito processual de ação, do que remete em ser 

base de cálculo da indenização composta pelo valor total das comissões percebidas pelo 

representante desde o início da representação comercial, no caso com a intermediação da 

venda dos produtos da apelada.

Neste sentido, precedentes do C. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA. ART. 44, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI N° 4.886/65, INTRODUZIDO PELA LEI N° 8.420/92. 

MODIFICAÇÕES NO PRAZO PRESCRICIONAL. DIREITO DE AÇÃO. 

CONTRATO ANTERIOR. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO 
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CARACTERIZADA.

1. O prazo prescricional descrito no parágrafo único do artigo 44 da Lei 

n° 4.886/65, incluído pela Lei n° 8.420/92, refere-se ao exercício do 

direito de ação e não ao próprio direito indenizatório vindicado.

2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 901.594/SP, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 18/08/2016, DJe 26/08/2016)

“REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - RESCISÃO UNILATERAL DO 

CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - ART. 27, “J”, DA LEI Nº 4.886/65. A 

indenização devida ao representante comercial, em decorrência da 

rescisão unilateral do contrato por parte do representado, deve obedecer 

às disposições do artigo 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/65, alterado pela 

Lei nº 8.420/92, que prevê como base de cálculo o total da retribuição 

auferida durante o tempo em que foi exercida a representação, e não 

apenas as parcelas referentes aos últimos cinco anos, haja vista que o 

prazo descrito no parágrafo único do artigo 44 daquele diploma legal 

refere-se ao exercício do direito de ação, e não ao próprio direito 

indenizatório vindicado. Recurso especial não conhecido” (REsp 

434.885/AM, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 16/09/2004, DJ 04/04/2005, p. 298).

O entendimento do C. STJ é o adotado nesta Corte:

“CONTRATO - Representação comercial - Sentença de parcial 

procedência - Revogação da gratuidade da justiça - Correção de erro 

material da r. sentença singular, de ofício, a teor do artigo 494, I do CPC, 

uma vez que arbitrou sucumbência recíproca com observação na 

gratuidade da justiça, sendo que não houve requerimento ou concessão da 

gratuidade da justiça às partes - Recurso da requerida: Indenização do 

artigo 27, alínea “j” da Lei 4.886/65 - Pretensão que seja aplicada 

durante 5 últimos anos, uma vez que os requerentes somente apresentaram 

notas fiscais deste período - Impossibilidade - Alegação pelos requerentes 

de que o período contratual se deu de fevereiro de 2002 à abril de 2015, 
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sem qualquer impugnação por parte da requerida, ônus que não se 

desincumbiu nos termos do artigo 341 do CPC - Indenização de 1/12 que 

deve englobar todo o período em que a autora exerceu a representação - 

Indenização durante todo o período contratual - Inteligência do artigo 27, 

“j” da Lei 4.886/65 - Recurso não provido. Dos juros moratórios - R. 

sentença que fixou os juros moratórios a partir da data da rescisão 

contratual - Insurgência - Possibilidade - Juros moratórios que devem ser 

contados a partir da citação, não desde a rescisão do contrato - Hipótese 

em que não se trata de dívida líquida - Artigo 397 do atual CC - Recurso 

provido. Da manutenção da caução - Valor depositado nos autos pela 

empresa apelante como caução - Valor incontroverso - Requerentes que 

ofereceram como caução um bem imóvel para levantamento da quantia 

depositada nos autos - Possibilidade do levantamento pelos requerentes, 

ora apelados, não havendo necessidade de apresentação de contracautela 

- Recurso não provido. Sucumbência - Ante a ínfima alteração recursal, 

mantém-se a sucumbência arbitrada pela r. sentença singular” (Apelação 

1007088-53.2016.8.26.0506; Relator Achile Alesina; 38ª Câmara de 

Direito Privado; julgada em 22/11/2017).

“AÇÃO DE COBRANÇA CC. INDENIZAÇÃO - CONTRATO VERBAL DE 

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - Inexistência de nulidade da sentença, 

aplicação do artigo 1013 e seus parágrafos do Código de Processo Civil - 

PRESCRIÇÃO - Prazo quinquenal relativo ao exercício do direito de ação 

e não do direito retroativo remuneratório ou indenizatório segundo a 

natureza das verbas rescisórias na Lei de Representação Comercial 

(artigo 27, “j” da Lei 4.866/65) - Precedentes do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça - Denúncia de rompimento contratual - Alegação de 

término do contrato sob justa causa por quebra de exclusividade - 

Exclusividade não ajustada expressamente - Inteligência dos artigos 41 e 

31 da Lei 4.866/65 - Não conferência de aviso prévio - Incidência de 

multa prevista no art. 34 da aludida norma - Não configuração de justa 

causa para o rompimento do contrato e de quebra da boa-fé objetiva - 

Sucumbência da parte autora - Acolhimento de repartição da 

sucumbência - Recurso parcialmente provido.” (Apelação 

1085541-24.2013.8.26.0100; Relatora Maria Salete Corrêa Dias; 20ª 

Câmara de Direito Privado; julgada em 06/11/2017).
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“Indenização - Representação comercial - Prescrição quinquenal - Artigo 

44, parágrafo único, da Lei 4.886/65 - Inocorrência - Ausência do decurso 

de prazo para perda do direito de ação - Rescisão sem justa causa - 

Indenização devida - Inteligência do artigo 27, alínea j, da Lei 4.886/65 - 

Recurso provido” (Apelação nº 0020053-37.2011.8.26.0577, Des. Rel. 

Souza Lopes, 23ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, julgada em 

25/07/2017).

No que tange propriamente à irresignação recursal de cobrança de 

comissões da CPFL, a testemunha acima referida, ex-funcionária da apelada, Wirex, apesar 

de ter afirmado que após 2009 receberam orientação interna para desviar os contratos 

CPFL da representante “Naville”, os e-mails de fls. 45/46, datados de 09 e 10/2011, além 

de outros, deixa claro que a Wirex requereu informações da CPFL por intermédio da 

Naville, em relação à utilização de cabos de 69KV. 

E também em 2012 a apelada, Wirex, emitiu relação indicando a 

“Naville” como sua representante junto à CPFL e Elektro (fls. 50/58), além de ter 

encaminhado à CPFL proposta comercial datada de 20/01/2012 com vinculação da 

“Naville” (e-mail a fls. 59/65), de forma que comprovado que a autora, ora apelante, 

mantinha intermediação da apelada também perante a CPFL em período posterior a 2009.

Contudo, quanto à pretensão da apelante, Naville, de cobrança de 

comissões em relação à cliente CPFL no valor de R$ 366.496,75, pela análise da 

documentação apresentada com a inicial, em especial os e-mail's de fls. 81, 86, 91/92 e 

272/273, resulta demonstrado que as vendas estão lastreadas em ordens de compra e 

contratos formalizados em maio/2010, correspondentes às ordens de compra/contrato 

540028/4600021714 (fls. 233/253), 540033/4600021710 (fls. 258/260), 

540031/4600021708 (fls. 265/267), 540034/4600021711 (fls. 261/264), 

540030/4600002065 (fls. 268/270) e 540032/4600021709 (fls. 254/257). 

A apelada nega dever comissão afirmando que a autora não 

apresentou documento que comprove sua atuação perante os contratos retro relacionados, o 

que efetivamente não se evidencia provado nos autos, uma vez que os contratos e as ordens 

de compras acima mencionam Leilão 010/ASC de 16/04/2010 (fls.248 e 263) com 

observações para o fornecimento paulatino de material, consignando data de entrega 
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02/05/2012, sem que haja qualquer menção a eventual intermediador, notadamente a 

autora, “Naville”. 

Dessa forma, embora não prescrita a cobrança, não demonstrou a 

autora, ora apelante, tenha intermediado os contratos acima a fazer jus aos valores 

pretendidos, nada obstante tenha intermediado outros figurando a CPFL, seguindo 

rejeitado esse pedido de cobrança das comissões relativas aos aludidos contratos.

Como já acolhido na sentença, incidente é o aviso prévio, tendo em 

vista que não houve notificação prévia, cujo pagamento deve corresponder a um terço (1/3) 

das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores (art. 34, da Lei n° 

4.886/65); é o entendimento nesta C. Câmara:

“REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Cobrança de aviso prévio e 

indenização derivados da rescisão contratual imotivada. Ação procedente. 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. Antecedência 

mínima de 30 dias de pré-aviso inobservada nem indenizada pela 

representada. Ausência de justo motivo para a rescisão da avença. 

Indenização e compensação financeira devidas - Incidência dos artigos 

27, alínea “j” e 34, da Lei n° 4.886/65, com a redação dada pela Lei n° 

8.420/92. Recurso DESPROVIDO”. (Apelação 

1002645-46.2014.8.26.0048; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão 

Julgador: Data do Julgamento: 07/07/2016).

 E como não houve no dispositivo da sentença fixação do valor, é 

acolhido o valor de R$ 2.214,49 das razões recursais, como pede a apelante.

Por fim, a aferição quanto à natureza do crédito é matéria que não 

comporta conhecimento, tendo em vista ser atribuição do juízo da recuperação judicial, 

cuja análise em grau recursal é firmada pelas Câmaras de Direito Empresarial, consoante 

julgados que seguem:

“Recuperação Judicial. Crédito decorrente de contrato de representação 

comercial firmado pela recuperanda com a sociedade empresária 

agravante. Impossibilidade, na hipótese, de equipará-lo aos trabalhistas. 

Jurisprudência da Corte que só autoriza a equiparação quando se trate de 
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pessoa física ou de empresário individual. Hipótese em que a verba não 

contém natureza alimentar. Recuperação Judicial. Crédito decorrente de 

contrato de representação comercial firmado pela recuperanda com a 

sociedade empresária agravante, que se enquadra como microempresa. 

Crédito com privilégio especial, nos termos da alínea “d” do inciso IV do 

art. 83 da Lei de Recuperação e Falência. Correção, nesse particular, 

determinada. Recurso parcialmente provido”. (Agravo de Instrumento 

2108882-32.2017.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 

2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 

13/11/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Alegação de que o crédito da agravante 

deve ser habilitado na classe dos credores trabalhistas em razão da 

natureza alimentar, pois prestou serviços como representante comercial 

da recuperanda. Crédito derivado de contrato de representação comercial 

firmado por sociedade empresária de responsabilidade limitada. 

Admissibilidade de crédito na classe trabalhista quando o prestador dos 

serviços é pessoa física ou empresário individual em decorrência da 

aplicação da regra do art. 44 da Lei 4.886/65. Precedentes. Crédito 

mantido na classe quirografária. Recurso improvido”. (Agravo de 

Instrumento 2009670-38.2017.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; 

Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do 

Julgamento: 11/07/2017).

De tal modo, a questão não comporta conhecimento nesta sede.

Do contexto, conheço em parte do recurso e o provejo parcialmente 

para julgar a ação parcialmente procedente, rejeitada a prescrição trienal e fixada a 

quinquenal, e resultando a apelada condenada a pagar os valores relativos ao aviso prévio, 

consistente em 1/3 sobre a remuneração dos últimos três meses de vigência do contrato, no 

valor de R$ 2.214,49, aplicada correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, a partir de 

quando devido o pagamento, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

citação, em razão da natureza contratual da obrigação. 

Por fim, o decaimento é proporcional, incidindo o NCPC, art.86, de 
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modo que do resultado da ação não há elementos para alterar o regime da sentença, que 

segue mantido.

Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não está 

obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da Constituição 

Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram automaticamente 

prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que: 

“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento 

mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra 

da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 

94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).

Diante do exposto, pelo meu voto, conheço em parte do recurso, 

e na parte conhecida dou parcial provimento.

JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator

(assinatura eletrônica)


		2018-05-29T15:57:42+0000
	Not specified




