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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
00XXXXX-42.2012.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante MRV 
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., são apelados GERALDO (OMITIDO) e 
outra.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALVARO 
PASSOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E JOSÉ CARLOS 
FERREIRA ALVES.

São Paulo, 10 de novembro de 2014.

Rosangela Telles
Relatora

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 164X
Apelação n° 00XXXX-42.2012.8.26.0309

Apelante: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Apelados: GERALDO (OMITIDO) e outra 
Comarca: JUNDIAÍ

Juiz: MÁRCIO ESTEVAN FERNANDES

APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS 
INDEVIDAMENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 
INOCORRÊNCIA. Compromisso de compra e venda. Ação 
de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais. 
Comissão de corretagem e taxa SATI.  RECURSO 
IMPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a r. sentença de fls. 179/184 que 

julgou procedente o pedido dos apelados para rescindir o contrato de promessa de 

compra e venda que vinculava as partes e para condenar a apelante a restituir o 

valor de R$ 10.317,94 (dez mil, trezentos e dezessete reais e noventa e quatro 

centavos), com acréscimo de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a 

contar do ajuizamento da ação e da citação, respectivamente, correspondente à 

cobrança das comissões de corretagem e serviços de assessoria técnica (SATI). 

Sustenta a apelante, preliminarmente, a ilegitimidade passiva para 

figurar na presente demanda, uma vez que o valor da corretagem fora pago 

diretamente à imobiliária Piacentini Imóveis e Adm. Ltda., prestadora do negócio.    

Aduz, ainda, ser devida a cobrança da taxa de corretagem e 

serviços de assessoria técnica (SATI), motivo pelo qual pede a improcedência do 

pedido de indenização. Rebate os argumentos do apelado para aclarar que este é 

que deu causa à rescisão contratual, logo, eventual restituição dos valores deve 

obedecer o que está previsto no contrato, sobretudo no tocante às deduções ali 

previstas.  

Recurso regularmente processado, com apresentação de 
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contrarrazões a fls. 225/227. 

É o relatório.

O recurso não merece prosperar. 

As partes celebraram contrato particular de compromisso de 

compra e venda de imóvel (fls.05).  Alegaram os apelados que houve demora na 

realização do financiamento bancário, por culpa da apelante, culminando na 

postergação do prazo de entrega do imóvel que ficara condicionada à assinatura 

do referido contrato junto à instituição financeira. 

Aduzem, ainda, que são indevidos os valores pagos relativos aos 

serviços de assessoria técnica (SATI), bem como o pagamento de comissão de 

corretagem, sem ter, no entanto, interesse em contratá-los. Diante disso, 

requereram a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda, bem como 

a devolução dos valores acima mencionados, corrigidos monetariamente e 

acrescidos dos juros legais. 

De proêmio, não vinga a preliminar arguida pela apelante de 

ilegitimidade passiva de parte, pois a relação jurídica de direito material foi 

estabelecida entre as partes Na verdade, apelante contratou os serviços de 

terceiros (assessoria imobiliária), canalizando em seu favor parte do valor 

adiantado pelos apelados. De maneira que deve figurar no polo passivo.

Quanto ao mérito, a apelante alega que a decisão proferida viola 

o princípio do pacta sund servanda, uma vez que o motivo ensejador do pedido de

rescisão contratual, qual seja, a demora no encaminhamento do processo de 

financiamento junto à instituição financeira, ocorrera por culpa dos apelados, que 

não apresentaram a documentação necessária para tal. 

Não assiste razão à apelante. Da cláusula 4.3 do contrato 

celebrado entre as partes, consta que : “... A PROMITENTE VENDEDORA se 

resguarda no direito de convocar o (a) PROMITENTE COMPRADOR (A), a 
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qualquer momento, para a entrega da documentação necessária ao repasse e 

assinatura do contrato junto ao agente financeiro”.

Não há prova de que os apelados tenham sido notificados a 

entregar a documentação que lhes cabia e se olvidaram. Portanto, a culpa pela 

rescisão não pode ser debitada a eles.

Quanto às taxas de corretagem e de serviços de assessoria 
técnica (SATI), não se comprovou a livre opção dos consumidores para 
contratação destes serviços, tampouco instrumento autônomo ou no próprio 

instrumento de compra e venda, assinado por eles, que demonstre a discriminação 

sobre o que consistia um e outro, em flagrante afronta ao dever de informação 

previsto no artigo 31 Código de Defesa do Consumidor, norma cogente que rege a 

questão.

Ademais, a comissão de corretagem é devida, em regra, por 

quem a contrata, podendo tanto ser o comprador quanto o vendedor. Ao 
comprador incumbe o pagamento da remuneração quando contrata corretor 
para que busque bens imóveis dentro do perfil procurado e intermedia a 
operação com o vendedor. 

Já nas hipóteses semelhantes ao caso dos autos, em que a 
vendedora contrata o corretor para que ele efetue as vendas em seu nome, o 
pagamento deste serviço é feito diretamente por ela, a não ser que haja 

expressa disposição contratual em contrário.

Neste sentido, assim entende a doutrina:

“quem usualmente paga a comissão é o comitente, na corretagem de 

índole civil. Cláusula contratual que disponha diferentemente deve ser 

livremente aceita pelo terceiro, sob pena de ser considerada ineficaz, o 

que ocorre, por exemplo, nos contratos de adesão, notadamente por 

aquisição de imóvel, em que o vendedor, na generalidade dos casos, 

tenta transferi tal ônus ao adquirente. A comissão, como regra geral, 

constitui obrigação a cargo de quem contratou a corretagem”1

1 Silvio de Salvo Venosa. Direito civil: contratos em espécie. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 313.
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Neste sentido, já se decidiu:

“Em verdade, nos contratos da espécie, concorrendo incorporação, 

construção e comercialização, atividades amalgamadas pelo objetivo 

comum de vender unidades condominiais a terceiros, o trabalho do 

corretor é prestado, em essência, ao alienante, que, afinal, o escolhe e 

incumbe, precedentemente à eventual aproximação, contacto  ou 

agenciamento, em face de futuros interessados. [.] Tanto assim se 

concretiza que, na espécie, ao ser anunciado o empreendimento, em 

propaganda pela imprensa [.], vêem-se atreladas as participações da 

agravada e da pessoa jurídica incumbida da corretagem, [.] ali indicadas, 

textualmente, como responsáveis, uma pela incorporação, outra pela 

comercialização. [.] Ora, essa constatação deságua, necessariamente, 

em conclusão de que houvera, sim, prévio ajuste de vontades, entre uma 

e outra, a estabelecer um contrato de corretagem, antes do surgimento 

de eventuais interessados na aquisição das unidades oferecidas à venda, 

impondo responsabilidade à incorporadora, pela remuneração da 

corretora. [.] Pouco importa que, artificiosamente, tenham acordado em 

criar uma responsabilidade sucedânea, para os compromissários, no bojo 

de um denominado 'pedido de reserva com proposta para aquisição de 

imóveis' [.], em impresso padrão, por meio de que a corretora era 

autorizada a apresentar a proposta à incorporadora; por óbvio que essa 

atividade já se compunha, dentre as que tipificavam a prestação de 

serviços adrede pactuada, entre incorporadora e corretora, a qual, 

certamente, nenhum dos compromissários escolheu, para lhes prestar 

trabalho. Nem mesmo a inserção, no corpo da autorização, do encargo 

de verificação de cadastro, de cada interessado, mediante pagamento, 

faz por concluir a conclusão esposada, pois essa diligência teria, sempre, 

como requisitante substancial, para sua garantia, a própria incorporadora, 

que, repita-se, já antes pactuara com a responsável pela 

comercialização. Reputa-se, destarte, que os dizeres do 'pedido de 

reserva', tendentes a engendrar vinculação entre as figuras dos 

compromissários e da corretora, nada mais retratam que uma tentativa 

de mascarar a realidade dos negócios no mercado, que se desnuda, 

porém, diante de peremptória a configuração do precedente ajuste de 

vontades, entre incorporadora e corretora, com vista, genericamente, à 

comercialização das unidades [.]; e mais, de transferi, habilmente, aos 
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compromissários a responsabilidade pela remuneração dos corretores 

oficiantes, ou por despesas de interesse manifesto da incorporadora. [.]. 

Ora, nessa linha de raciocínio, não tem significado algum a circunstância 

de as verbas de corretagem terem sido satisfeitas, pelos agravantes, no 

ato apenas material da entrega do objeto, a este ou àquele, isto é, à 

incorporadora ou à corretora”2 

Ainda, o entendimento pretoriano desta C. Câmara:

COMPRA E VENDA - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - APLICAÇÃO DO 

CDC - COMISSÃO DE CORRETAGEM - VALORES QUE NÃO 

INTEGRARAM O PREÇO DO IMÓVEL E QUE DEVEM SER 

SUPORTADOS PELO VENDEDOR  DEVOLUÇÃO SIMPLES 

DEVIDA (ART. 42, § ÚNICO, DO CDC) - SUCUMBÊNCIA 

RECIPROCA  SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO3

Portanto, inegável a responsabilidade da apelante frente ao 

pagamento dos corretores que contratou. O mesmo destino deve ser dado à 

responsabilidade pelo pagamento da chamada taxa de serviço de assessoria 

imobiliária supostamente colocado à disposição do consumidor.

Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso. 

ROSANGELA TELLES
 Relatora

2 TJ/SP 15ª Câmara de Direito Privado AI nº 257.27-2 Rel. Des. Quaglia Barbosa V.U. grifos nosso,
3 TJ/SP, 2ª Camara de Direito privado, Rel. Des. Neves Amorim, Apelação n. 
4002913-20.2013.8.26.0554  j. 18.09.2014.




