
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

3ª Câmara de Direito Privado

Registro: 2015.0000XXXX

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
XXXXXX-78.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
ABYARA BROKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, são apelados 
RUTH (OMITIDO) E OUTRO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª 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 DONEGÁ 
MORANDINI (Presidente sem voto), EGIDIO GIACOIA E VIVIANI NICOLAU.

São Paulo, 12 de junho de 2015.

Marcia Dalla Déa Barone
relator

Assinatura Eletrônica
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Apelante: Abyara Brokers Intermediação Imobiliária Ltda. 
Apelado: Ruth (Omitido) e outro
Interessado: Jardim da Glória Empreendimentos S/A 
Comarca: São Paulo  Foro Central  8ª Vara Cível 
Juiz: Helmer Augusto Toqueton Amaral

Ação de rescisão de contrato  Compra e venda de bem 
imóvel em construção  Decretada a resolução do contrato, 
condenando-se a construtora a devolução dos valores pagos, 
e, ambas as rés, solidariamente, à restituição dos valores 
pagos a título de comissão de corretagem  Insurgência da 
corré Abyara  Devolução da comissão de corretagem  
Imóvel adquirido em “stand” de vendas e na planta  Venda 
casada  Prática abusiva (artigo 39 do Código de Defesa do 
Consumidor)  Devolução na forma simples, uma vez não 
comprovada a má-fé da requerida  Sentença mantida  
Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Vistos,

Ao relatório de fls. 226, acrescento ter a r. 

sentença julgado procedente em parte a demanda para o fim de (a) 

reconhecer o retardamento indevido na entrega do empreendimento por 

culpa da ré Jardim da Glória; (b) rescindir o contrato firmando com a ré 

Jardim da Glória por sua culpa; (c) condenar a ré Jardim da Glória a 

devolver integralmente e de uma só vez os valores recebidos em razão 

da aquisição do empreendimento, atualizados desde o desembolso e 

acrescido de juros de mora a contar da citação, além de multa 
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compensatória de 10% do valor a ser devolvido; (d) condenar as rés, 

solidariamente, ao pagamento aos requerentes dos valores 

desembolsados a título de comissão de corretagem e taxa Sati, 

atualizados desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a contar 

da citação. Diante da sucumbência recíproca, condenou às partes ao 

rateio das custas e despesas processuais, compensando-se os honorários 

advocatícios.

A ré Abyara Brokers Intermediação 

Imobiliária Ltda. interpôs recurso de apelo (fls. 254/271), pugnando pela 

reforma da r. sentença para que o feito seja julgado improcedente, com a 

inversão dos respectivos ônus. Suscita preliminar de ilegitimidade 

passiva para responder pela devolução da taxa SATI, uma vez que tais 

valores não foram pagos a ela. Quanto à comissão de corretagem, afirma 

que referida cobrança é legítima, pois os serviços de corretagem foram 

efetivamente prestados pela apelante, na condição de empresa autônoma 

em relação a construtora, incumbida tão somente de realizar a venda das 

unidades do empreendimento em questão. Aduz que os compradores 

tinham plena ciência da referida cobrança, e com ela anuíram 

validamente. Em relação à taxa SATI, afirmam que não houve pedido de 

devolução por parte dos autores em relação à referida taxa, mas, ainda 

assim, tece comentários acerca da validade de sua cobrança, por tratar-se 

de serviço essencial à concretização do negócio jurídico de compra e 

venda de unidade imobiliária.

O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 

275).
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Contrarrazões às fls. 279/284.

As partes não se opuseram ao julgamento 

virtual.

É o relatório.

Os autores narram ter celebrado 

compromisso de compra e venda para a aquisição de unidade 

habitacional em empreendimento denominado “Condomínio Mirante da 

Glória”, junto à incorporadora Jardim da Glória Empreendimentos S.A., 

por intermédio da empresa Abyara Brokers. Narra que, diante dos prazos 

estipulados por parte da primeira requerida, pretendem a resolução do 

contrato, com a restituição dos valores pagos, bem como indenização 

por danos morais e materiais. Argumentam, ainda, que foram 

compelidos indevidamente ao pagamento de valores relativos à 

comissão de corretagem, os quais incumbiam à construtora ré, motivo 

pelo qual pretende, com a presente demanda, a devolução tal 

importância.

Inicialmente, importante ressalvar que a 

demanda ajuizada em face da corré Abyara, ora apelante, em relação ao 

pedido contra esta direcionado, se limita a postular a repetição dos 

valores cobrados a título de comissão de corretagem, não havendo 

referência, na inicial, à taxa SATI. Desta forma, embora o dispositivo da 

r. sentença tenha feito menção à devolução de forma solidária da

“comissão de corretagem/taxa SATI” (fls. 229), a interpretação a ser 

feita de acordo com os fundamentos do decisium é que a condenação 

apenas deve abarcar a comissão de corretagem, segundo os limites da 
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demanda proposta.

Desta forma, resta prejudicada a análise da 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante, porquanto 

não há, no presente processo, pedido para restituição da taxa SATI, mas 

apenas comissão de corretagem, conforme recibos de fls. 56/59, cujos 

valores a apelante não nega ter recebido.

Inequívoca a aplicação das normas do 

Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, tendo em vista que a 

relação jurídica sub judice enquadra-se como relação de consumo, nos 

termos dos artigos 1º e 2º daquele Diploma legal.

Quanto ao mérito, em princípio, não há 

irregularidade na responsabilização do adquirente do imóvel pelo 

pagamento da comissão de corretagem, já que na hipótese de omissão 

contratual referidos ônus recaem sobre o alienante do imóvel que, em 

regra, contrata os serviços de prospecção e aproximação das partes para 

a venda do bem. Na hipótese dos autos, contudo, a imposição aos 

adquirentes da responsabilidade pelo pagamento da verba se mostra 

abusiva e sua validade não pode ser aceita por contrariar o disposto no 

Código de Defesa do Consumidor.

Cuidava-se de imóvel em construção, 

tendo os autores se dirigido ao “stand” de vendas da incorporadora 

responsável pelo empreendimento para a aquisição do bem. No local 

encontravam-se representantes da empresa ré e que prestava serviços de 

corretagem, previamente ajustados. Os autores manifestaram interesse na 

contratação e foi elaborado o contrato, assinados e emitidos os cheques 
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para pagamento das verbas cobradas na oportunidade. Evidente que se 

pretendesse os autores a contratação em sentido diverso não haveria 

concordância, caracterizando a repudiada “venda casada”, o que não se 

admite. A contratação se encontrava condicionada ao pagamento do 

preço declarado na oportunidade, que já incluía o pagamento da 

comissão de corretagem, e qualquer insurgência dos pretensos 

adquirentes acarretaria a não celebração do compromisso de compra e 

venda da unidade imobiliária.

Conforme adrede referido, em regra, a 

responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem é do 

vendedor do imóvel e só por exceção pode a verba ser atribuída ao 

adquirente. Contudo, os autores não adquiriram um imóvel já acabado e 

tampouco compareceram ao local levados por um corretor que lhes 

prestava serviços. Ao contrário, compareceram espontaneamente ao 

local de vendas, e adquiriram imóvel que seria posteriormente 

construído, não sendo possível atribuir aos consumidores a 

responsabilidade pelo pagamento de referida remuneração.

Neste sentido julgados desta Corte de 

Justiça:
4004594-32.2013.8.26.0196   Apelação / Promessa 
de Compra e Venda     
Relator(a): Egidio Giacoia  
Comarca: Franca  
Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Privado  
Data do julgamento: 21/10/2014  
Data de registro: 22/10/2014  
Ementa: APELAÇÃO - Compra e venda de imóvel - Ação 
de repetição de indébito - Improcedência - Taxas de 
corretagem, assessoria e administração - Inexistência de 
prova da efetiva prestação dos serviços - Venda Casada - 
Cobrança indevida - Precedentes deste E. Tribunal - 
Devolução em dobro - Não cabimento - Ação Parcialmente 
Procedente. Recurso parcialmente provido.  
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4002778-22.2013.8.26.0032   Apelação / Promessa 
de Compra e Venda     
Relator(a): Carlos Alberto de Salles  
Comarca: Araçatuba  
Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Privado  
Data do julgamento: 14/11/2014  
Data de registro: 14/11/2014  
Ementa: RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM 
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE 
CORRETAGEM. BENEFÍCIO EXCLUSIVO DA VENDEDORA. 
SATI. VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. Insurgência 
contra sentença de improcedência. Sentença reformada. 
Comissão de corretagem que deve ser paga pelo alienante 
quando o adquirente se dirige a estande de vendas do 
empreendimento, e é apresentado somente a opções que 
beneficiam exclusivamente a vendedora. Devolução 
simples, ante a ausência de comprovação de má-fé. 
Cobrança de taxa de assessoria técnico-imobiliária que 
configura venda casada (art. 39, I, CDC), comportando 
restituição simples. Recurso provido.  

Anota-se que não se discute ser ou não 

devida a verba em questão, já que houve de fato prestação de serviços de 

corretagem e assessoria imobiliária, uma vez que o contrato foi 

efetivamente firmado, mas sim quem seria o responsável pelo 

pagamento da verba, inexistindo, portanto, desatenção ao disposto nos 

Artigos 722 e seguintes do Código Civil. Afasta-se a responsabilidade 

do consumidor pelo pagamento da verba e não o direito ao recebimento 

da comissão propriamente dito pela empresa prestadora dos serviços, 

matéria que, contudo, deverá ser apreciada em sede própria e autônoma.

E nesse sentido o Enunciado n. 38-3 desta 

E. Câmara: “O adquirente que se dirige ao estande de vendas para a 

aquisição do imóvel não responde pelo pagamento das verbas de 

assessoria imobiliária (corretagem e taxa sati). Nesse caso, é da 

responsabilidade da vendedora o custeio das referidas verbas, exibindo 

legitimidade para eventual pedido de restituição”. Precedentes: 

Apelação Cível nº 0203171-55.2012.8.26.0100, Relator: Alexandre 
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Marcondes; Apelação Cível nº 1033381-85.2014.8.26.0100, Relator: 

Donegá Morandini; Apelação Cível nº 0221752-55.2011.8.26.0100, 

Des. Viviani Nicolau; Apelação Cível nº 0005891-69.2013.8.26.0576, 

Relator: Beretta da Silveira;Apelação Cível 

nº1073788-70.2013.8.26.0100, Relator: Beretta da Silveira; Apelação 

Cível nº1012616-30.2013.8.26.0100, Apelação Cível nº 0001571-

98.2012.8.26.0191, Relator: Egidio Giacoia, Apelação Cível nº 

1042262-51.2014.8.26.0100, Relator: Viviani Nicolau; Apelação Cível 

nº 1058214-07.2013.8.26.0100; Apelação Cível nº 

0033782-71.2012.8.26.0068, Relator: Alexandre Marcondes, Apelação 

Cível nº 1008367-02.2014.8.26.0100, Relator: Alexandre Marcondes.

Portanto, a sentença merece ser mantida 

tal qual lançada, inclusive com relação aos ônus da sucumbência.

Em face do exposto, pelo voto, Nega-se 

provimento ao recurso.

MARCIA DALLA DÉA BARONE
        Relatora


