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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº XXXXXX-
XX.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante 
CARLOS (Omitido), é apelado DELFORTE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS.

ACORDAM, em 5ª 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 
ERICKSON GAVAZZA MARQUES (Presidente) e EDSON LUIZ DE QUEIROZ.

São Paulo, 8 de outubro de 2014. 

Moreira Viegas
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº:

Comarca:

Apelante:

Apelada:

XXXXXX-XX.2013.8.26.0564

São Bernardo do Campo

Carlos (Omitido)
Delforte Empreendimentos Imobiliários Ltda.

AÇÃO DELARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA 
C.C. PERDAS E DANOS - Cobrança de comissão de 
corretagem e serviços de assessoria técnico-imobiliária 
(SATI) - Ausência de informação clara e precisa sobre os 
serviços e a possibilidade de aferição de efetiva prestação - 
Contratação induzida, configurando venda casada - 
Abusividade caracterizada  Dívida inexistente - Inscrição 
do nome do autor no rol dos maus pagadores  Dano moral 
caracterizado - Sentença reformada - Recurso provido.

VOTO Nº 11XXX

Ação declaratória de inexistência de dívida 

cumulada com perdas e danos julgada improcedente pela r. sentença de 

fls. 182/191, cujo relatório se adota. 

Apela o autor (196/209). Alega, em apertada 

síntese, ser indevida a cobrança pela ré de serviço de assessoria técnico-

imobiliária, pois não o contratou. Afirma, também, ser indevida a cobrança 

pela ré de valores correspondentes à comissão de intermediação, pois 

referido serviço é contratado pela vendedora, sendo de sua 

responsabilidade a sua remuneração. Diz, em arremate, ter sofrido dano 

moral, decorrente do lançamento de seu nome no cadastro de 

inadimplentes do SPC. Pede o provimento do recurso para a inversão do 

julgado.

Recurso processado, com resposta (fls. 

213/225).
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É o relatório.

Inicialmente, anoto que com a entrada em vigor 

do Código de Defesa do Consumidor, a estrita aplicação do princípio da 

pacta sunt servanda foi mitigada. As partes se enquadram nas definições 

dos artigos 1º e 3º da Lei 8.078/90 e a aplicação de tal legislação tem 

cunho protetivo.

Assim, caracterizada a relação de consumo, é de 

se analisar as cláusulas estatutárias sob a ótica de eventual abusividade, 

nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Feita essa observação, passo a análise do caso.

Cinge-se a controvérsia em saber se o 

compromissário comprador de imóvel em construção, mesmo nas hipóteses 

em que haja previsão contratual, submete-se à cobrança de comissão de 

corretagem e das chamadas despesas de assessoria imobiliária.

É cediço que, em regra, os vendedores devem 

suportar o pagamento da comissão pela intermediação da compra e venda 

de um imóvel, conhecida por taxa de corretagem. Entretanto, nada impede 

que o comprador assuma o respectivo pagamento. 

Aliás, esta é a praxe corrente no mercado, nada 

tendo de ilegal, desde que dada ciência ao adquirente. 

Ocorre que, no caso dos autos, não se vislumbra 

a existência de cláusula contratual imputando ao comprador, de forma 

clara, o pagamento da corretagem, razão pela qual a cobrança é 

manifestamente indevida. 
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Nesse sentido, precedentes desta E. Corte:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM 

PEDIDO INDENIZATÓRIO. TAXAS DE 

INTERMEDIAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO 

DECENAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

INOCORRÊNCIA. REVELIA. IRREGULARIDADE 

SANÁVEL. PAGAMENTO INDEVIDO. 

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO 

SIMPLES. DANO MORAL. MERO 

ABORRECIMENTO. Insurgência contra sentença 

de parcial procedência. Sentença mantida. 

Prescrição. Inocorrência. Prazo aplicável: 10 

anos (art. 205, CC). Ilegitimidade passiva. 

Responsabilidade objetiva das rés na qualidade 

de fornecedoras (art. 12, CDC) que torna 

irrelevante o fato de o serviço ter sido prestado 

por terceiros. Pagamento indevido. Ausência de 

informação adequada torna inviável a cobrança 

dessas verbas (art. 6º, III, CDC). Revelia. 

Ausência de contrato social no momento da 

apresentação da defesa é regularidade sanável. 

Repetição de indébito. Inviável a condenação à 

restituição em dobro se não há demonstração 

cabal da má-fé da ré (art. 42, parágrafo único, 

CDC). Dano moral. A cobrança indevida 

representa mero aborrecimento, sem repercutir 

negativamente na moral dos autores. Recursos 

desprovidos (AC 4000051-77.2013.8.26.0004, 4ª 

Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Alberto de Salles, j. em 02.09.2014, grifo nosso).   
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“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 

Incorporação imobiliária Legitimidade passiva da 

ré verificada Comissão de corretagem Devolução 

do valor cobrado a tal título de rigor Negociação 

de imóvel na planta, restando descaracterizado o 

trabalho típico da corretagem, de aproximação 

Corretores que atuaram como verdadeiros 

prepostos da ré Aquisição do imóvel 

condicionada à contratação deste serviço que 

caracteriza "venda casada" Abusividade 

configurada Devolução dos valores de forma 

simples, não em dobro Ausência de 

comprovação de má-fé da ré na cobrança Ação 

procedente em parte Mantida a condenação da 

ré nas verbas da sucumbência Recurso provido 

em parte”(AC 4002890-08.2013.8.26.0576, 1ª 

Câmara de Direito Privado, Relator Paulo 

Eduardo Razuk, j. em 02.09.2014, grifo nosso). 

“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE 

BEM IMÓVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1.- 

Matéria preliminar. Ilegitimidade passiva. Não 

acolhimento. Participação da ré na avença que 

estabeleceu a cobrança das verbas ora 

questionadas. Julgamento da demanda que 

alcança a requerida. Precedentes. 2.- Cobrança 

da verba de corretagem. Inadmissibilidade. 

Profissionais, na espécie, que se ocuparam da 

intermediação do negócio em benefício exclusivo 

da empreendedora. Não identificação, ainda, da 
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natureza pessoal exigível para o estabelecimento 

do contrato de corretagem. Autores, na hipótese, 

que desconheciam as condições técnicas dos 

profissionais responsáveis pelos esclarecimentos 

prestados. Pagamento da verba, portanto, de 

atribuição da compromissária-vendedora. 

Adequada restituição dos valores. Prescrição 

inocorrente. Incidência do prazo de 05 (cinco) 

anos constante do art. 206, § 5º, inc. I, do Código 

Civil. 3.- Atraso na obtenção do habite-se. 

Circunstância que importou no atraso à entrega 

do imóvel adquirido pelos autores. Mora 

configurada. Hipótese em que admissível a 

substituição do INCC pelo IGP-M. Índice menos 

oneroso ao consumidor. Precedentes. 

SENTENÇA PRESERVADA NOS TERMOS DO 

ART. 252 DO RITJSP. APELO IMPROVIDO”(AC 

4021971-29.2013.8.26.0224, 3ª Câmara de 

Direito Privado, Relator Donegá Morandini, j. em 

02.09.2014, grifo nosso).   

No tocante aos serviços de assessoria que, diga-

se logo, não se confundem com os serviços de corretagem, a omissão se 

repete. Nota-se que no contrato não foi especificado quais seriam os 

referidos serviços, cuja prestação tampouco foi comprovada pela ré. 

Nesta senda, patente que a cobrança da taxa de 

assessoria imobiliária, violou os artigos 30 e 31, bem como 39, inciso I, do 

Código de Defesa do Consumidor, haja vista que configura “venda casada”. 

A esse respeito: 
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“Repetição de indébito. Improcedência. Cobrança 

de serviços de assessoria técnico-imobiliária. 

Ausência de informação clara e precisa sobre o 

serviço prestado. Cobrança indevida. Arts. 30 e 

31 do Código de Defesa do Consumidor. 

Restituição devida. Devolução do valor em 

dobro. Não cabimento. Ação que deve ser 

julgada parcialmente procedente. Recurso 

provido em parte”(TJSP, Apelação nº 

9171332-43.2004.8.26.0000, 14ª Câmara de 

Direito Privado, Rel. Thiago de Siqueira, j. 

31/08/2011) 

“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - 

Imóvel em construção - Descumprimento do 

prazo contratual de entrega - Ação de obrigação 

de fazer cumulada com pedido de indenização 

por danos materiais e morais proposta pelos 

compradores - Sentença de improcedência - 

Apelação dos autores - Quitação restrita ao ato 

de entrega do imóvel pela construtora - Revisão 

admissível - Disposição manifestamente 

desfavorável aos consumidores - Atraso 

injustificado na entrega - Dano material 

decorrente da impossibilidade de fruição do bem 

 Indenização exigível - Comissão de corretagem 

- Intermediação concretizada - Ausência de vício 

de consentimento ou abusividade - Cobrança de 

serviço de assessoria técnico-imobiliária abusiva- 

Precedentes - Pedido de restituição de taxas de 

coordenação e de análise de crédito prescrito - 
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Inteligência do artigo 206, § 3º, inciso IV, do 

Código Civil Inaplicabilidade do artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor à espécie - 

Danos morais não configurados”(AC 

0019926-66.2011.8.26.0006, 4ª Câmara de 

Direito Privado, Relator Carlos Henrique Miguel 

Trevisan, j. em 07.03.2013).

Neste esteio, inegável que a negativação do 

nome do autor por dívida que, como se viu, era ilegítima, constitui 

comportamento que, nem por um momento, se justifica.

É certo que conforme a doutrina e jurisprudência 

pacificada, para a caracterização do dano moral, é bastante a indevida 

inclusão do nome do autor no rol dos maus pagadores, fato que maculou 

seu bom nome e restringiu seu crédito, gerando, inequivocamente, 

degradação moral.

Nesse sentido, oportuna a lição de Antônio Jeová 

Santos, que com peculiar percuciência sistematiza a questão, apontando 

inclusive inúmeros julgados sobre a matéria, nos seguintes termos: 

"... O dano exsurge vistosamente pelo fato de o 

nome constar erroneamente do cadastro. Nada mais é necessário provar. 

Houve o lançamento irregular, lícito e injusto, o dano ocorre in re ipsa. 

Não constitui, assim, requisito para a 

configuração do dano moral, a 'não obtenção de crédito no comércio em 

função da inscrição do nome naquele cadastro de maus pagadores. Esse já 

seria um dano econômico, de natureza patrimonial, sujeito à demonstração.

Não é dessa espécie o dano que os autores 
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pretendem seja reparado. Pretendem, isto sim, a reparação do dano moral, 

este originado no agravo que produz dor psíquica, abalo do sistema 

nervoso, depressão, vergonha insônia, e que fere a dignidade da pessoa. É 

o dano interno que toda pessoa honesta sofre, mas impossível de ser

revelado no processo, porque diz com o sentimento da alma' (JTJ-LEX 

170/35 e ss., Rel. Des. Ruiter Oliva).

O Superior Tribunal de Justiça entende que o 

banco que promove a indevida inscrição de devedor no SPC e em outros 

bancos de dados responde pela reparação do dano moral que decorre 

dessa inscrição.

A exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular (REsp. 51.158, Ac. 21.047, rei. Min. Ruy Rosado de 

Aguiar).

A inclusão indevida do nome de alguém em 

banco de dados, também pode causar dano patrimonial. A pessoa pode ter 

deixado de efetuar algum negócio, ou ficar impedido de incrementar seu 

comércio ou indústria.

Se pugna pela indenização do dano patrimonial 

há de efetuar a prova por todos os meios admitidos no Direito brasileiro. 'O 

dano material depende de comprovação efetiva da lesão patrimonial 

Simples expectativa de mútuo bancário, frustrada por motivo atribuível a 

negativação equivocada do cliente no SPC, desacompanhada de 

comprovação cabal da relação causal, não é de molde a sustentar a 

pretensão indenização' (RT 739/356).

Os postulantes de indenização, por dano 

causado no abalo de crédito, deverão ficar atentos. Se o pleito é de 
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ressarcimento do dano moral, basta a existência da negativação feita de 

maneira irregular, sendo despicienda a longa narrativa sobre o aconteceu 

com o requerente em razão de ter o seu nome colocado nos cadastros.

Ao contrário, se também requerer indenização 

por lesão patrimonial, terá de mencionar na petição inicial os fatos e 

fundamentos de pedido e estar preparado para a demonstração do dano.

É, em suma, o que decidiu o Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo quando mencionou que: 'O injusto ou indevido 

apontamento no cadastro de maus pagadores do nome de qualquer pessoa 

que tenha natural sensibilidade aos rumores resultantes de um abalo de 

crédito, produz, nessa pessoa, uma reação psíquica de profunda amargura 

e vergonha, que lhe acarreta sofrimento e lhe afeta a dignidade.

Essa dor é o dano moral indenizável, e carece de 

demonstração, pois emerge do agravo de forma latente, sofrendo-a 

qualquer um que tenha o mínimo de respeito e apreço por sua dignidade e 

honradez' (JTJ-LEX170/37, rei. Des. Ruiter Oliva).

O direito à indenização, o injusto suscetível de 

ressarcimento, nasce do próprio ato, do lançamento do nome da vítima no 

rol destinado a inadimplentes. Nada de exigir prova acerca da angústia e 

humilhação que o ofendido nem sempre se submete.

 O ilícito está no ato culposo de encaminhamento 

do nome de alguém a banco de dados que visam à proteção de crédito. É o 

bastante para que haja indenização.

Despiciendo se torna ao autor efetuar ginástica 

intelectual na tentativa de mostrar que sofreu vexação em algum 

estabelecimento comercial, quando foi efetuar compra e foi glosado porque 
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seu nome apareceu na lista negra'. Este fato nem sempre ocorre e nem por 

isso, o ofensor deixará de ser responsável pela injuridicidade de seu ato.

Reiterado deve ser o fato de que o dano ocorre in 

re ipsa. Surge ex facto. Para a moderna concepção do direito de danos, 

quando se trata de indenização por agravos morais, ao julgador basta a 

verificação da incidência do fato, da lesão, do dano, para que se materialize 

o direito a indenização. Nenhum prejuízo há de ser demonstrado.

Esta tese, sobre a não necessidade de provar 

dano moral decorrente de fatos similares aos tratados neste capítulo, é 

sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do seguinte 

aresto:

'A jurisprudência desta Corte está consolidada no 

sentido de que na concepção moderna de reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por 

força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a 

prova do prejuízo em concreto (RSTJ124/401, rei. Min. César Asfor Rocha)" 

("Dano Moral Indenizável", Ed. RT, 4ª ed., págs. 461/463).

Portanto, a indevida inscrição do nome do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito ultrapassa o mero 

dissabor, gerando inconteste abalo moral e justificando a reparação do 

dano daí decorrente e oriundo do agir abusivo da ré.

E para a fixação da indenização pelo dano moral, 

como já tivemos a oportunidade de decidir, cabe ao juiz nortear-se pelo 

princípio da razoabilidade, para não aviltar a pureza essencial do sofrimento 

que é do espírito, evitando a insignificância que o recrudesce ou o excesso 

que poderia masoquisá-lo.
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Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:

"Na fixação da indenização por danos morais, 

recomendável que o arbitramento seja feito com 

moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, 

ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, 

ao porte da empresa recorrida, orientando-se o 

juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de 

sua experiência e do bom senso, atento à 

realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso".

É o que afirma, noutras palavras, o eminente 

Des. Rui Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no 

sentido de que a indenização não pode ser "nem tão grande que se 

converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne 

inexpressiva" (in  Responsabilidade Civil, RT, 3ª edição, pag. 524).

Assim, levando-se em consideração as 

circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, 

além dos inconvenientes naturais suportados pelo autor, arbitro a 

indenização pelos danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

quantia, a meu ver, suficiente para confortar o abalo indevidamente 

experimentado pelo autor e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta 
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abusiva da apelada.

E incide na espécie o contido na Súmula 362, do 

Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos juros moratórios, é certo que sua 

contagem deve ter como termo inicial a data da citação, consoante 

expressa disposição legal (artigo 405, do Código Civil).

A r. sentença, portanto, deve ser reformada, na 

forma e limites acima preceituados.

Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE 

PROVIMENTO ao recurso para julgar a ação procedente, com inversão dos 

ônus da sucumbência, fixados os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais).

JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS

Relator


