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Registro: 2014.000060XXXX

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
XXXXXX-XX.2012.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é 
apelante MAURÍCIO (Omitido), é apelado MAC CONSTRUTORA 
LTDA.

ACORDAM, em 10ª Câmara 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 JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e CARLOS 
ALBERTO GARBI.

São Paulo, 19 de agosto de 2014

CESAR CIAMPOLINI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação com revisão nº XXXXXX-XX.2012.8.26.0002

Comarca: São Paulo  5ª Vara Cível do Foro Regional de Santo 

Amaro 

MM. Juíza de Direito Dra. Regina de Oliveira Marques 

Apelante: Maurício (Omitido)

Apelada: MAC Construtora Ltda.

VOTO N.º 7.5XX

Apelação. Direito do consumidor. Repetição 
de indébito (taxa S.A.T.I.). Prazo 
prescricional. Aplicação da regra geral do 
Código Civil, ante a ausência de norma 
sobre o tema no CDC. Cobrança de serviço 
de assessoria técnico imobiliária que, no 
caso, nem mesmo tem previsão contratual. 
Devolução do valor cobrado, todavia a se 
dar singelamente, posto que a dobra 
somente se justifica quando presente má fé 
de quem recebe o indébito. Sentença que 
deu pela prescrição, reformada. Recurso 
provido, julgada procedente a ação.

RELATÓRIO.

Adoto o relatório da r. sentença de fls. 

113/116, in verbis:

“MAURICIO (Omitido) propôs AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS em face de MAC 
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CONSTRUTORA Ltda, alegando que firmou com a ré contrato 

de compromisso de compra e venda de unidade autônoma descrita 

nos autos; entretanto, foi cobrado por TAXA SATI a ser paga 

para ABYARA, contratada pela ré, restando indevida a taxa 

mencionada como pagamento de custos de intermediação de 

corretagem. Deu à causa o valor de R$ 4.168,48, juntando 

documentos.

A ré contestou a fls. 50/62, arguindo ilegitimidade passiva. No 

mérito argumentou que o autor tinha pleno conhecimento da taxa 

cobrada decorrente do contrato por ele assinado. Requereu a 

extinção da ação ou sua improcedência. Juntou documentos.

Réplica a fls. 95/104.

Requereram as partes o julgamento antecipada da lide (fls. 109 e 

111).” (fl. 113; negrito do original).

A douta Magistrada julgou o pedido 

improcedente, sob o fundamento de que prescreveu a pretensão do 

autor, por se fundar a demanda em enriquecimento sem causa, com 

aplicação do prazo trienal do Código Civil. Os ônus sucumbenciais 

foram carreados ao autor, condenado ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.200,00.

Apela o autor a fls. 122/135, alegando que o 

prazo prescricional aplicável no caso é de 5 anos, conforme normatiza 

o CDC, repisando, no mais, o alegado em sua peça inaugural.

Contrarrazões pela ré a fls. 162/177.
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É a síntese do essencial.

FUNDAMENTAÇÃO.

Inicialmente, veja-se qual o prazo 

prescricional aplicável à espécie.

Trata-se de demanda fundada em cobrança 

indevida de denominada “taxa de assessoria técnico imobiliária” 

(taxa S.A.T.I), equivocadamente, data venia, chamada pelo apelante 

de comissão de corretagem.

O fundamento do pedido é que a cobrança 

do valor pela apelada configura venda casada, conduta vedada 

pelo art. 39, inciso I, do CDC.  Na verdade, porém, não havendo 

previsão contratual para tal cobrança, o que se tem é, cruamente, 

manobra que beira o ilícito penal: apresenta-se ao consumidor, 

hipossuficiente, um recibo à quitação sem qualquer causa ou suporte, 

que este, premido pelas circunstâncias, paga.

Assim sendo, não se aplica o prazo 

prescricional de 5 anos do art. 27 do CDC, porquanto este se 

destina apenas a situações originárias de “fato do produto ou serviço”, 

na dicção do art. 12 do referido código.

Ante a ausência de norma específica no 
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diploma consumerista, de se valer da regra geral, descrita pelo 

Código Civil.

Mas não daquela relativa a enriquecimento 

ilícito, com prazo trienal, como decidido pela ilustre Magistrada na 

origem. Para a situação dos autos não há previsão expressa de 

prazo, razão pela deve ser aplicado aquele geral, de 10 anos.

Neste sentido, vejam-se precedentes deste 

Egrégio Tribunal:

“RESTITUIÇÃO DE VALORES - Compra e venda de imóvel- 

Comissão de corretagem e  SATI -  Prescrição - Afastamento - 

Restituição de importâncias pagas não se confunde com 

enriquecimento sem causa - Aplicação do prazo prescricional 

decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, ante a ausência de 

regra específica - Prescrição inocorrente - Julgamento do pedido 

nos termos do art. 515, §3º do CPC - Possibilidade de a taxa de 

corretagem ser carreada ao comprador, desde que a ele seja dada 

ciência - Praxe do mercado imobiliário - Custos da intermediação 

que seriam repassados de qualquer forma - Serviços de assessoria 

técnico-imobiliária (SATI) Ausência de contrato que especifique os 

referidos serviços, ademais, não demonstrados - Venda casada - 

Abusividade - Necessidade de restituição de forma simples, ante a 

inaplicabilidade do art. 42, CDC. Prescrição afastada - Parcial 

procedência- Recurso parcialmente provido.” (Ap. 

4001624-28.2013.8.26.0562, MOREIRA VIEGAS. grifei). 

“(...). AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO RELATIVA À 
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COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. HIPÓTESE EM 

QUE REITERADA PRELIMINAR OFERECIDA EM 

CONTESTAÇÃO E DEVIDAMENTE APRECIADA POR 

OCASIÃO DO JULGAMENTO. PRETENDIDA REITERAÇÃO 

DA DISCUSSÃO QUE NÃO ESTÁ A MERECER QUALQUER 

CONSIDERAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. 

PRETENDIDA REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE 

COMISSÃO DE CORRETAGEM E 

TAXA SATI. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO 

DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL E NÃO TRIENAL, 

NOS TERMOS DO ART. 205 DO CÓDIGO 

CIVIL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CASO QUE INDICA O 

CUMPRIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO DE 

INTERMEDIAÇÃO, COM A APROXIMAÇÃO ÚTIL DAS 

PARTES E CELEBRAÇÃO DA PROMESSA DE VENDA E 

COMPRA. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO ATINENTE À 

DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. TAXA 

'SATI', ENTRETANTO, QUE, À MÍNGUA DE 

ESPECIFICAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO ESTÁ A 

SUGERIR 'BIS IN IDEM' EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS DE 

CORRETAGEM. ALTERAÇÃO NESSA PARTE DA DECISÃO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE 

PROVIDOS.” (Ap. 4001011-96.2013.8.26.0565; VITO 

GUGLIELMI; grifei).

Afasto, portanto, a ocorrência da prescrição e 

passo à análise do mérito.

Abusiva a cobrança da chamada taxa 
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S.A.T.I.

Nesse sentido, vejam-se precedentes desta 

Egrégia Corte:

“Ação de repetição de indébito. Pedido de restituição dos valores 

pagos a título de comissão de corretagem e taxa Sati, em dobro - 

Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Responsabilidade 

solidária da ré perante o consumidor pelos serviços prestados pela 

empresa encarregada por comercializar suas unidades autônomas 

(artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor). Taxa SATI e 

Comissão de corretagem. Ausência de demonstração de que os 

serviços foram prestados em favor do consumidor e que a 

contratação era facultativa. Prática abusiva (artigo 39 do Código de 

Defesa do Consumidor). Devolução singela dos valores. 

Inaplicabilidade do disposto no Artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor. Correção de erro material contido na sentença apelada 

para o fim de constar que a ação foi julgada parcialmente 

procedente com a partilha dos respectivos ônus, observada a 

gratuidade - Recursos não providos, com observação.” (Ap. 

0002910-67.2013.8.26.0576, MARCIA DALLA DÉA BARONE; 

grifei).

“Restituição de valores pagos. Taxa SATI. Aquisição de imóvel em 

construção. Prestação de serviços não demonstrada. Pagamentos 

ocorreram simultaneamente à aquisição do imóvel, e não 

anteriormente. 'Venda casada' configurada, o que não pode 

prevalecer. Relação de consumo se faz presente. Devolução dos 

valores em dobro se mostra adequada. Apelos desprovidos.” (Ap. 

003289-15.2012.8.26.003, NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA; 
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grifei).

“DANO MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

Excludente da culpa da ré não comprovada - Descumprimento 

contratual por parte da ré devidamente caracterizado - Preliminar de 

prescrição relativamente a restituição dos valores referentes a 

corretagem e SATI - Preliminar de ilegitimidade de parte passiva - 

Inadmissibilidade - Cobrança da taxa SATI é abusiva, devendo ser 

restituída em dobro, por violar as regras do CDC - (.) - Recurso de 

apelação provido em parte.” (Ap. 40269-49.2013.8.26.024, 

PERCIVAL NOGUEIRA; grifei).

“APELAÇÃO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESE DE 

AGIR E ILEGITIMIDADE PASIVA AFASTADAS. 

COMPROMISO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA 

ENTREGA DA OBRA. 

(...). 5. Comissão de corretagem e taxa de serviços imobiliários 

SATI. A contratação forçada dos serviços pelo comprador do 

imóvel representa prática abusiva, definida no art. 39 do Código de 

Defesa do Consumidor. O consumidor não tem escolha e acaba por 

aceitar as condições impostas ilicitamente pelo vendedor e seus 

prepostos. Daí o direito de restituição que deve ser reconhecido. 

(...)” (Ap. 0170158-02.201.8.26.010, CARLOS ALBERTO 

GARBI; grifei).

"COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Compra e venda de 

bem imóvel. Comissão de corretagem e taxa de assessoria 

imobiliária. Parcial procedência decretada. Insurgência - Comissão 

de corretagem. Imóvel vendido 'na planta'. Inexistência de expressa 

previsão contratual atribuindo ao comprador esse encargo. Verba de 
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responsabilidade exclusiva da vendedora, que contratou e treinou 

profissionais para promoção comercial do empreendimento, os 

quais não efetuaram trabalho de aproximação das partes. Taxa 

SATI. Inexistência de expressa previsão contratual atribuindo ao 

comprador também esse encargo. Responsabilidade solidária de 

todos os que participaram da cadeia de fornecimento de produtos 

ou serviços, nos termos do art. 7º, do CDC Recurso adesivo - Ação 

parcialmente procedente. Sucumbência recíproca. Compensação de 

verbas honorárias advocatícias e rateio, entre as partes, das custas 

processuais, em proporções iguais, nos termos do artigo 21, 'caput', 

do Código de Processo Civil. Súmula 306 do STJ. Sentença 

mantida - Recursos impróvidos." (Ap. 0006063-37.2012.8.26.0223, 

SALLES ROSSI; grifei).

“Legitimidade de parte. Responsabilidade solidária entre todos os 

que estejam intervindo na finalidade da relação de consumo. 

Extinção afastada. Compra e Venda de Imóvel. Atraso na liberação 

do financiamento imobiliário. Ausência da descrição do motivo e 

de comprovação de que as rés tenham contribuído para o atraso. 

Ressarcimento pela diferença do saldo devedor indevida. ITBI. 

Isenção pretendida descabida porque o financiamento foi concedido 

com recursos oriundos de fundo diverso do previsto no Decreto nº 

51.267/10. Encargos. Cobrança simultânea de serviço de assessoria 

técnica e imobiliária e de comissão de corretagem. Taxa SATI. 

Além de inexistir previsão contratual, não há prova de que os 

serviços tenham sido efetivamente prestados, de modo que o 

pagamento é indevido e deve ser repetido de forma simples. 

Comissão de corretagem. Ausência de previsão contratual que 

enseja a devolução de forma simples. Recurso parcialmente 

provido.” (Ap. 1017451-61.2013.8.26.0100, ARALDO TELLES; 

grifei). 
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Todavia, a devolução não há de ser dobrada, 

como previsto no § único do art. 42 do CDC, ausente má fé da 

construtora.

Pelo o exposto, reformando a r. sentença, 

voto pelo provimento parcial do recurso, com inversão dos ônus 

sucumbenciais.

Por derradeiro, para evitar a costumeira 

oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento, 

tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos os 

dispositivos constitucionais e legais citados em sede recursal. Vale 

lembrar que a função do juiz é decidir a lide e apontar, direta e 

objetivamente, os fundamentos que, para julgar, lhe pareceram 

suficientes. Não é necessário que aprecie todos os argumentos 

deduzidos pelas partes, um a um, como que respondendo a um 

questionário (STF, RT 703/226; STJ-Corte Especial, RSTJ 157/27 e 

ainda ED no REsp 161.419). Sobre o tema, confiram-se ainda: EDcl 

no REsp 497.941, FRANCIULLI NETTO; EDcl no AgRg no Ag 

522.074, DENISE ARRUDA.

DISPOSITIVO. 

Dou provimento ao recurso.
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CESAR CIAMPOLINI
 Relator




