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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº XXXXX-
XX.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ITAPLAN 
BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A e ARICANDUVA STRIP CENTER 
EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é apelado E. M. C.

ACORDAM, em 9ª 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 Exmos. Desembargadores 
ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente) e THEODURETO CAMARGO.

São Paulo, 2 de junho de 2015.

MAURO CONTI MACHADO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APEL. Nº: XXXXXX-XX.2014.8.26.0100 
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1ª INST.: Christopher Alexander Roisin
APTEs.: Itaplan Brasil Consultoria de Imóveis S/A e Aricanduva Strip 
Center Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda
APDO. : E. M. C.

Apelação. Compra e venda. Imóvel. Ilegitimidade 
passiva. Inocorrência. Incorporadora e corretora que 
atuaram em conjunto. Aplicação do parágrafo único 
do art. 7º do CDC. Comissão de corretagem e taxa 
SATI. Serviços de terceiros contratados pela 
incorporadora imobiliária, cujos custos são de sua 
responsabilidade. Ainda que o contrato firmado entre 
as partes estabeleça, no preço do imóvel, valores 
atinentes a comissão de corretagem e serviço de 
assessoria técnico-imobiliária (SATI), não se afigura 
regular o repasse de tais verbas ao consumidor. 
Contrato de adesão. Imposição como condição a que 
possa consumar a compra do imóvel. Venda casada. 
Inexistência, ademais, de efetiva prestação do 
serviço de corretagem. Aos olhos do consumidor, os 
profissionais que se encontram nos “stands” de 
vendas agem como verdadeiros prepostos da 
incorporadora imobiliária. Ausência de mero repasse 
econômico. Regularidade da repetição imposta. 
Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do 
Regimento Interno desta Eg. Corte. Recurso 
improvido.

A r. sentença proferida às fls. 232/249, cujo relatório é 

adotado, julgou parcialmente procedente a ação as rés à restituição da quantia 

de R$ 5.900,00, corrigida do desembolso e com juros de mora contados da 

citação, afastada a ocorrência de dano moral. Ante sua sucumbência mínima, 

determinado ao autor que arque com as custas e despesas processuais, bem 

como, com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

condenação para cada uma das rés.

Apela a Itaplan, apontando a higidez da contratação 
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entabulada entre as partes, oportunidade em que todas as informações 

necessárias foram redigidas de forma clara, possível o repasse da 

responsabilidade quanto ao pagamento dos serviços de corretagem. Alega que 

os serviços de assessoria técnico-imobiliária eram de contratação facultativa e 

que foram devidamente prestados, obstada a devolução de quaisquer quantias.

Recorre a requerida Aricanduva, arguindo sua 

ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inocorrência de dano ao autor, 

porquanto o valor dos serviços de corretagem já estava incluído no preço final 

do imóvel. Afirma que o apelado foi prévia e devidamente informado das 

quantias a serem cobradas, prestado o serviço contratado.

Recursos tempestivos, processados e respondidos; 

subiram os autos.

É a suma do necessário.

Nada há a reformar na r. sentença, que deve ser mantida 

por seus próprios e jurídicos fundamentos, com supedâneo no artigo 252 do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que dispõe:

“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a 
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, 
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

Precipuamente, não se cogita de ilegitimidade da 

Aricanduva para responder aos termos da ação no tocante à devolução da taxa 

SATI e serviços de corretagem, porquanto, nos termos do parágrafo único do 

art. 7º do Código de Defesa do Consumidor, “Tendo mais de um autor a 

ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos 

nas normas de consumo”.

Na hipótese sob exame, evidente que houve o repasse 

da obrigação de adimplemento das mencionadas taxas pela Aricanduva, 
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quando não poderia tê-lo feito, e indubitavelmente, com o assentimento da 

própria corretora/imobiliária.

Ao agirem conjuntamente, devem responder 

solidariamente pelo dano causado ao consumidor.

Quanto ao mérito, melhor sorte não lhes assiste.

Com efeito, a presente relação jurídica é de consumo 

(artigo 3º, da Lei nº 8078/90).

Como é sabido, o serviço de corretagem encerra ajuste 

firmado entre o corretor e seu cliente, no intuito o fim de facilitar a transação 

imobiliária.

É certo que a incorporadora imobiliária, para promover o 

empreendimento e as vendas das unidades, contrata a prestação do serviço de 

terceiros, cujos custos, por consequência, são a ela inerentes.

Ainda que o contrato firmado entre as partes estabeleça, 

no preço do imóvel, valores atinentes a corretagem e serviço de assessoria 

técnico-imobiliária (SATI), não se afigura regular o repasse de tais verbas ao 

consumidor.

Não cabe olvidar ter-se, na espécie, contrato de adesão, 

em que nada a respeito se ajusta, senão se impõe ao consumidor. E, pior, 

como condição a que possa consumar a compra do imóvel. Aí, justamente, há 

venda casada (artigo 39, I, da Lei nº 8078/90). 

Para sua configuração, não se afigura imprescindível que 

o serviço ou produto imposto como condição ao fornecimento seja do mesmo

fornecedor, podendo ser de um seu parceiro. O que importa é a constatação de 

que “o fornecedor nega-se a fornecer o produto ou o serviço, a não ser que o 
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consumidor concorde em adquirir também um outro produto ou serviço.”1 

E não se há de negar que, ao menos ao consumidor 

comum, inexiste outro caminho para a aquisição de unidade em 

empreendimento recém-lançado, senão por meio dos profissionais que se 

encontram no “stand” de vendas da incorporadora.

Não há, propriamente, serviço de intermediação 

prestado, de aproximação útil que caracteriza a atividade do corretor. Há, tão-

somente, a adesão a uma oferta pública a que o fornecedor procede por meio 

de sua parceira contratual.

Insta esclarecer, ademais, que, aos olhos do consumidor, 

os profissionais que se encontram no “stand” de vendas agem como 

verdadeiros prepostos da incorporadora imobiliária.

Salienta-se, ainda, que não se trata de mero repasse 

econômico ao consumidor. A este respeito, pede-se para transcrever trecho do 

v. acórdão proferido pela C. 1ª Câmara de Direito Privado, de relatoria do

Exmo. Desembargador Claudio Godoy2:

“Dir-se-á que, de todo modo, sempre a fornecedora 
poderia repassar ao consumidor o custo havido com a 
imobiliária, inserido no preço da unidade. Mas que então 
assim se faça, e com todas as devidas consequências 
daí derivadas. Pense-se, por exemplo, no ônus de, em 
mercado concorrencial, oferecer unidade a preço maior, 
o que, inclusive, poderia levar a fornecedora a negociar
condições menos onerosas com a imobiliária. Nem se 
olvide que, por vantagem fiscal que a prática possa 
representar à vendedora, isenta da entrada do valor da 
comissão, inserido no preço, como TJSP, Apelação nº 
receita sua, não se há de impor ao consumidor 
contratação obrigatória com a imobiliária e, pior, contra a 

1 GRINOVER, Ada Pellegrini e outros. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: 
comentado pelos autores do anteprojeto, Ed. Forense Universitária, 7ª Edição, pg. 324.
2 TJSP, Apelação nº 1064004-35.2014.8.26.0100, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 
Claudio Godoy, DJ 11.02.2015.
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lei”.

Nesse turno, afigura-se de rigor a devolução das 

quantias despendidas a título de comissão de corretagem e de assessoria 

técnico-imobiliária (SATI).

Embora ainda tormentosa a questão, seguem julgados 

endossando o entendimento aqui esposado:

“Compromisso de venda e compra. Imóvel em 

construção - Rescisão pleiteada pelo comprador. 

Devolução de parcelas pagas Admissibilidade. 

Restituição que deve ser imediata e de uma só vez, sob 

pena de onerosidade excessiva do consumidor, admitida 

a retenção de 20% dos valores pagos, que se afigura 

razoável para ressarcimento das despesas 

administrativas Súmulas nº 01 e 02 deste Tribunal. 

Cobrança de taxas envolvendo corretagem e serviços de 

assessoria. Ilegitimidade de parte passiva não 

caracterizada. Aplicação da regra de solidariedade 

enunciada no artigo 7º, parágrafo único, e no artigo 25, 

§1º, ambos do CDC. Ausência de cláusula contratual

expressa prevendo o pagamento das taxas em 

discussão. Violação ao direito de ampla informação 

quanto à aquisição de produtos ou serviços - Artigo 6º, II 

e III, do Código de Defesa do Consumidor  Devolução 

determinada. Ademais, inexistência de contrato que 

especifique os serviços de assessoria, não 

demonstrados. Caracterização de venda casada  

Abusividade. Recurso não provido” (Apelação nº 

1037993-66.2014.8.26.0100, São Paulo, 5ª Câm. Dir. 

Privado, Rel. Moreira Viegas, j. 11.03.15).
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“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Promitente 
comprador que pleiteia a restituição de valores pagos a 
título de comissão de corretagem e SATI. Comissão de 
corretagem que não foi contratada entre as partes. 
Inexistência de cláusula contratual que desloque ao 
promitente comprador o pagamento direto das despesas 
de corretagem. Cobrança à míngua de disposição 
contratual que se revela ilegal. Violação ao dever de 
transparência. Relação de consumo. Peculiaridade do 
caso concreto que impõe a adoção de solução 
diametralmente oposta àquela adotada em casos 
análogos. TAXA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA 
TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). Promitente comprador 
que pleiteia a restituição de valores pagos a título de 
comissão de serviços de assessoria técnico-imobiliária 
(SATI). Cobrança abusiva. Vendacasada. Vedação pelo 
Código de Defesa do Consumidor. Dever da ré de 
restituir o valor pago a este título. Artigo 42, parágrafo 
único, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso do 
autor provido. Recurso da ré desprovido” (Apelação nº 
1040996-29.2014.8.26.0100, São Paulo, 6ª Câm. Dir. 
Privado, Rel. Francisco Loureiro, j. 10.03.15).

“Venda e compra de imóvel. Valor cobrado a título de 
comissão de corretagem e "sati". Serviço prestado 
apenas no interesse da ré. Devolução ao comprador - 
Adequação. Não poderia a ré transferir aos compradores 
verbas de sua responsabilidade, quando os adquirentes 
não se utilizaram dos serviços para adquirir a unidade, 
serviços contratados apenas em benefício da 
construtora. Por tais razões, também se reconhece a 
legitimidade da ré para responder pelo pedido de 
devolução. Recurso da ré não provido e provido em parte 
o dos autores” (Apelação nº 0023336-39.2013.8.26.0564,
São Bernardo do Campo, 7ª Câm. Dir. Privado, Rel. Luis 
Mario Galbetti, j. 11.03.15).

Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da 

adoção integral do que foi deduzido no “decisum”, aqui expressamente 

adotados para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do 

Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
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MAURO CONTI MACHADO
RELATOR


