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EMENTA

Recurso especial repetitivo. Direito Civil e do Consumidor. 

Processual Civil. Incorporação imobiliária. Venda de unidades 
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autônomas em estande de vendas. Corretagem. Cláusula de 

transferência da obrigação ao consumidor. Alegação de abusividade. 

Teoria da asserção. Legitimidade passiva da incorporadora. Validade 

da cláusula. Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliária (SATI). 

Cobrança. Descabimento. Abusividade.

1. Tese para os fi ns do art. 1.040 do CPC/2015:

1.1. Legitimidade passiva ad causam da incorporadora, na 

condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao 

consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de 

taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega 

prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.

2. Caso concreto:

2.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar 

de ilegitimidade.

2.2. “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-

comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos 

contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em 

regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado 

o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do 

valor da comissão de corretagem” (tese fi rmada no julgamento do 

REsp 1.599.511/SP).

2.3. “Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor 

do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade 

congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de 

imóvel” (tese fi rmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP).

2.4. Improcedência do pedido de restituição da comissão de 

corretagem e procedência do pedido de restituição da SATI.

3. Recurso Especial provido, em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 

a Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, no 

caso concreto, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator.
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Para os efeitos do artigo 1.040 do NCPC foi fixada a seguinte tese: 

“Legitimidade passiva ad causam da incorporadora, na condição de promitente-

vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-

comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem 

e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na 

transferência desses encargos ao consumidor”. Os Srs. Ministros Maria Isabel 

Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, 

Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha e Luis Felipe 

Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Vencido, apenas quanto à tese repetitiva, o Sr. Ministro Luis Felipe 

Salomão.

Sustentaram oralmente o Dr. Rubens Carmo Elias Filho, pelo recorrente 

Topazio Brasil Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, e o Dr. Marcelo de 

Andrade Tapai, pelo Recorrido Carlos Tukamoto.

Brasília (DF), 24 de agosto de 2016 (data de julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 6.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de recurso especial 

interposto por Topazio Brasil Empreendimento Imobiliario SPE Ltda em face de 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

Compromisso de venda e compra de imóvel novo. Atraso na entrega a 

ser ressarcido até o efetivo recebimento das chaves. Imposição unilateral de 

comissão de corretagem sem possibilidade de recusa pelo comprador. Venda 

casada confi gurada. De rigor o ressarcimento ao autor do valor desembolsado a 

este título. Ausência de contraio descritivo dos serviços que permitiriam cobrança 

de laxa de assessoria imobiliária. Devolução da quantia mantida. Inteligência do 

art. 39, 1, da Lei n. 8.078/1990. Ilícito civil que determina a obrigação de pagar 

tal quantia ao consumidor com juros e correção monetária independentemente 

de ter sido o pagamento efetuado a outrem. Atraso deveras previsível e comum 

em negócios de tal natureza, já compensado pela indenização mensal. Dano 

moral indenizável não confi gurado. Litigantes que foram vencidos em substancial 

parte das pretensões. Manutenção da divisão das custas e despesas processuais 

e que cada qual remunere seus próprios patronos de rigor. Recurso do autor 
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parcialmente provido para impor a devolução da taxa de corretagem com juros 

de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pela tabela prática do TJSP 

a partir do desembolso e recurso da ré desprovido. (fl . 432)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 455/459).

Em suas razões, a recorrente alega violação dos arts. 14, 18 e 39, inciso I, 

do Código de Defesa do Consumidor, dos arts. 267, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, e dos arts. 265, 724 e 725 do Código Civil, além de divergência 

jurisprudencial, sob os argumentos de: (a) ilegitimidade passiva da incorporadora; 

(b) inexistência de solidariedade entre a construtora e a sociedade corretora; (c) 

inexistência de vício do produto ou fato do produto ou serviço; (d) existência de 

empreendimentos de outras corretoras no stand de vendas; (e) inocorrência de 

venda casada; (f ) clareza da informação publicitária e contratual; (g) legalidade 

da transferência ao consumidor do encargo da comissão de corretagem; (h) 

“praxe comercial na venda de imóveis novos”; e (i) efetiva prestação dos serviços de 

corretagem e de assessoria técnico-imobiliária (SATI).

Aduz, também, divergência jurisprudencial, citando acórdãos dos Tribunais 

de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e do Rio de 

Janeiro, bem como acórdão desta Corte Superior.

Contrarrazões às fl s. 509/526.

O recurso especial foi admitido pelo Tribunal de origem como 

representativo da controvérsia (cf. fl s. 528/531) e encaminhado a esta Corte 

Superior, tendo sido distribuído à minha relatoria.

Tendo em vista a multiplicidade de recursos identifi cados pelo Tribunal 

de origem com fundamento em idêntica controvérsia, decidi afetar o presente 

recurso à Segunda Seção para, nos termos do art. 543-C do Código de Processo 

Civil, uniformizar do entendimento sobre a legitimidade passiva da incorporadora 

(promitente vendedora) para responder pela restituição da comissão de corretagem 

e da taxa de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), sob o fundamento de 

abusividade da transferência desses encargos ao consumidor (Tema 939).

Tendo em vista a multiplicidade de reclamações que estavam aportando 

nesta Corte Superior, determinei extensão do sobrestamento de recursos aos 

Juizados Especiais (cf. fl . 548).

Posteriormente, nos autos da Medida Cautelar 25.323/SP, o sobrestamento 

foi estendido para todas as ações pendentes sobre o tema.
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Intervieram na lide recursal, na qualidade de amici curiae, a Defensoria 

Pública da União - DPU, a União - Fazenda Nacional, a Associação Brasileira de 

Incorporadoras Imobiliária - ABRAINC, o Sindicato da Indústria da Construção 

Civil da Grande Florianópolis - SINDUSCON/FPOLIS e o Sindicato da Indústria 

da Construção Civil de Grandes Estruturas no Estado de São Paulo - SINDUSCON/

SP.

O Instituto Potiguar de Defesa dos Consumidores - IPDCON, embora 

admitido como amicus curiae, não se manifestou a respeito da questão afetada 

(cf. fl . 1.442).

A Defensoria Pública da União opinou pela legitimidade passiva das 

incorporadoras (cf. fl s. 551/556).

A União opinou pela invalidade da cláusula que transfere ao consumidor a 

obrigação de pagar a comissão de corretagem (cf. fl s. 1.869/1.876).

Por sua vez, a ABRAINC (fl s. 1.323/1.423) e o SINDUSCON - FPOLIS 

(fl s. 1.678/1.724), opinaram pela ilegitimidade passiva das incorporadoras.

O SINDUSCON - SP manifestou pela legalidade da transferência da 

obrigação para o consumidor, pela legalidade da SATI e pela prescrição trienal 

da pretensão de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem.

O Ministério Público Federal, como custos legis, ofereceu parecer sintetizado 

nos termos da seguinte ementa:

- Recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, nos termos 

do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008, que aponta violação aos arts. 

256, 265, 724 e 725, todos do CC, 267, VI, do CPC, e dissídio jurisprudencial.

- Tese para os efeitos do art. 543-C, do CPC: “legitimidade passiva da 

incorporadora (promitente vendedora) para responder pela restituição da 

comissão de corretagem e da taxa de serviço de assessoria técnico-imobiliária 

(SATI), sob o fundamento da abusividade da transferência desses encargos ao 

consumidor”.

- Flexibilização dos requisitos de admissibilidade em atenção ao interesse 

público sobre a tese do recurso repetitivo, devendo ser mitigada a incidência das 

Súmulas 5 e 7, do STJ, em análise preliminar.

- Acerca do caso concreto, verifi ca-se que o acórdão recorrido não infringiu o 

disposto no art. 535, do CPC, pois trouxe fundamentação clara e sufi ciente para 

dirimir a controvérsia integralmente, embora desfavorável aos interesses do 

Recorrente, o que não caracteriza prestação jurisdicional defi ciente.

- Tese fixada: o dever de transparência obriga o vendedor a estabelecer 

explicitamente cláusula que obriga o consumidor a assumir quaisquer encargos, 
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legais ou consensuais, mesmo que tais cobranças sejam praxe do mercado local, 

sendo ilegal a imposição do pagamento de comissão de corretagem e taxa 

de assessoria imobiliária (SATI) sobre contrato de serviços de corretagem do 

qual o consumidor não anuiu, requereu expressamente ou lhe foi diminuída 

a possibilidade de contestar, como se dá nos contratos de adesão, restando 

configurada a venda casada (prática abusiva) quando tais cobranças são 

condicionantes do negócio jurídico, sendo, nessas hipóteses, devida a restituição 

dos referidos encargos ao consumidor, pela construtora/incorporadora e pelo 

corretor/imobiliária, obrigados em solidariedade.

- Parecer pelo improvimento do recurso especial. (fl s. 1.445/1.462)

No dia 9.5.2016, foi realizada audiência pública sobre o tema da presente 

afetação, tendo havido manifestação oral de 14 expositores, além do Ministério 

Público Federal (cf. fl s. 1/609, apenso 1).

Paralelamente a este recurso, encontra-se afetado ao rito dos recursos 

especiais repetitivos o REsp 1.551.986/SP, referente ao tema da ilegitimidade.

Referente ao mérito da controvérsia (Tema 938), encontram-se afetados 

os seguinte recursos especiais representativos da controvérsia: 1.599.510/SP, 

1.551.956/SP, 1.599.511/SP, 1.599.618/SC e 1.602.800/DF.

O recorrido Carlos Tukamoto apresentou nos autos parecer da lavra da 

Prof.ª Judith Maritins-Costa e do advogado Dr. Gustavo Haical (fl s. 1.447/1.516).

Por sua vez, a recorrente Topázio Empreendimentos apresentou parecer da 

Prof.ª Cláudia Lima Marques (fl s. 1.796/1.836).

Também houve apresentação dos seguintes pareceres em favor da tese 

das incorporadoras, nos autos do REsp 1.551.956/SP: Araken de Assis (fl s. 

2.561/2.594), Ada Pellegrini Grinover (fl s. 2.967/3.011), Humberto Th eodoro Jr. 

(fl s. 3.012/3.059), Gustavo H. B. Franco (fl s. 3.060/3.067).

O Ministério Público Federal ofereceu alegações fi nais às fl s. 1979/1984, 

reiterando o parecer de fl s. 1.445/1.462, exceto quanto à responsabilidade 

solidária dos corretores pela restituição do valor da comissão de corretagem, que 

entendeu não cabível.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Eminentes colegas. 

O presente processo, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, 
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envolve questão de extrema relevância jurídica, social e econômica, que tem sido 

objeto de milhares de demandas no Poder Judiciário brasileiro.

Inicio analisando a questão afetada ao rito do art. 543-C do Código de 

Processo Civil (atuais arts. 1.036 ss. do CPC/2015), relativa à legitimidade 

passiva da incorporadora (promitente vendedora) para responder pela restituição da 

comissão de corretagem e da taxa de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), 

sob o fundamento de abusividade da transferência desses encargos ao consumidor.

Essa controvérsia diz respeito a uma das condições da ação, que se inserem 

na categoria dos pressupostos de admissibilidade da tutela jurisdicional.

Segundo parte da doutrina processual brasileira, as condições da ação 

devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor (in 

statu assertionis) na petição inicial, eventualmente acompanhada de documentos, 

aplicando-se a chamada teoria da asserção ou da prospecção (prospettazione, na 

Itália).

Essa teoria é esposada, no Brasil, por doutrinadores como Alexandre Freitas 

Câmara, Kasuo Watanabe e José Carlos Barbosa Moreira.

Por todos, basta transcrever a lição de BARBOSA MOREIRA:

É conquista irreversível da moderna ciência do processo a distinção entre o 

mérito da causa e as chamadas “condições da ação” (rectius: condições do legítimo 

exercício do direito de ação).

No estádio atual da evolução científi ca, pode reputar-se descabida qualquer 

confusão entre juízo de mérito - no qual se declara fundada ou infundada a 

pretensão do autor, procedente ou improcedente o pedido -, e o juízo preliminar, 

em que se apura a concorrência daquelas condições, entre as quais se inclui a 

legitimatio ad causam.

Uma coisa é saber se o autor tem ou não tem, na verdade, o direito que 

postula; outra, bem diversa, é saber se ele está ou não habilitado a postulá-lo, a 

obter sobre a matéria o pronunciamento do órgão judicial, em sentido favorável 

ou desfavorável ao que pretende.

Tal diferenciação não é apenas de ordem doutrinária: consagra-a - e é o que 

mais importa - o nosso direito positivo. Basta lançar os olhos ao art. 267, VI, 

do Código de Processo Civil [vide art. 485, VI, do CPC/2015], segundo o qual 

o processo se extingue, sem julgamento do mérito, “quando não concorrer 

qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das 

partes e o interesse processual”.

Para que o autor deva ser considerado parte legítima, não tem a menor 

relevância perquirir-se a efetiva existência do direito que ele alega. Nem será 
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possível, aliás, antepor-se tal investigação ao juízo sobre a presença (ou ausência) 

do requisito da legitimidade, que é necessariamente, conforme se disse, 

preliminar. Averbar de ilegítima a parte, por inexistir o alegado direito, é inverter 

a ordem lógica da atividade cognitiva. A parte pode perfeitamente satisfazer 

a condição da legitimatio ad causam sem que, na realidade, exista o direito, a 

relação jurídica material. Mais: não há lugar para a verifi cação dessa inexistência 

senão depois que se reconheceu a legitimidade da parte; só o pedido de parte 

legítima é que pode, eventualmente, ser repelido no mérito, isto é, julgado 

improcedente.

O exame da legitimidade pois - como o de qualquer das condições da ação 

-, tem de ser feito com abstração das possibilidade que, no juízo de mérito, vão 

deparar-se ao julgador: a de proclamar existente ou a de declarar inexistente a 

relação jurídica que constitui a res in judicium deducta. Signifi ca isso que o órgão 

judicial, ao apreciar a legitimidade das partes, considera tal relação jurídica in 

statu assertionis, ou seja, à vista do que se afi rmou. Tem ele de raciocinar como 

quem admita, por hipótese, e em caráter provisório, a veracidade da narrativa, 

deixando para a ocasião própria (o juízo de mérito) a respectiva apuração, ante os 

elementos de convicção ministrado pela atividade instrutória.

Nada disso, aliás, representa novidade. Sob a vigência do Código anterior, e 

até em data mais recuada, já se sublinhava em sede doutrinária a necessidade 

de respeitar-se a sistemática acima descrita. Em clássica monografi a, publicada 

pela primeira vez em 1939, prelecionava, com a clareza de sempre, MACHADO 

GUIMARÃES: “Deve o juiz, aceitando provisoriamente as afi rmações feitas pelo 

autor - si vera sint exposita - apreciar preliminarmente as condições da ação, 

julgando, na ausência de uma delas, o autor carecedor de ação; só em seguida 

apreciará o mérito principal - isto é, a procedência ou a improcedência da ação” 

(A instância e a relação processual, in Estudos de Direito Processual Civil, Rio de 

Janeiro-S. Paulo, 1969, pág. 73).

A lição foi reiterada pelo inesquecível processualista, em trabalho referente 

à Carência de ação, onde recordava o ensinamento de LIEBMAN, contido em 

conferência que o mestre peninsular pronunciou quando de sua estada em nosso 

País, verbis: “... todo problema, quer de interesse processual, quer de legitimação 

ad causam, deve ser proposto e resolvido admitindo-se, provisoriamente e em 

via hipotética, que as afi rmações do autor sejam verdadeiras; só nesta base é 

que se pode discutir e resolver a questão pura da legitimação ou do interesse” (in 

Carência de ação, publicada conjuntamente com Limites Objetivos do Recurso de 

Apelação, Rio de Janeiro, 1961, pág. 19).

....................................................

Se quiséssemos recorrer aos subsídios da melhor doutrina estrangeira, 

verificaríamos sem dificuldade a perfeita coincidência das posições. Atente-

se, v.g., neste passo eloquente de UGO ROCCO: [...]. (Legitimação para agir. 

Indeferimento de petição inicial. in: Temas de direito processual. São Paulo: 

Saraiva, 1977, p. 199/201)
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Em sentido oposto à teoria da asserção, outra corrente doutrinária 

igualmente respeitável, capitaneada por CÂNDIDO RANGEL 

DINAMARCO, sustenta que as condições da ação podem ser analisadas em 

juízo de cognição plena, não fi cando restrita às alegações deduzidas pelo autor 

na inicial. É a chamada teoria da apresentação ou da exposição.

Na jurisprudência desta Corte Superior, prevalece a teoria da asserção, 

como se verifi ca nos seguintes julgados:

Processual Civil. Ação rescisória. Carência de ação não demonstrada.

- A ofensa à literalidade da lei confunde-se com o próprio mérito da rescisória. 

Havendo ofensa à literalidade da lei, o juízo é de procedência, e não de carência 

da ação.

- Apenas a ilegitimidade de partes, a falta de interesse processual e a 

impossibilidade jurídica do pedido permitem o juízo de carência da ação. Tais 

requisitos devem ser constatados in status assertionis, isto é, segundo aquilo que foi 

alegado na inicial, não estando demonstrados na hipótese.

Recurso Especial não conhecido.

(REsp 818.603/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

19.8.2008, DJe 3.9.2008)

Processual Civil e Tributário. Ação coletiva. Sindicato. Interesse de agir. 

Causa de pedir. Exigência de descrição pormenorizada da situação de todos os 

substituídos. Descabimento.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Coletiva proposta por sindicato em favor 

de servidores públicos da Universidade Federal de Pernambuco para que lhes 

seja reconhecido o direito à incidência de Imposto de Renda sobre verbas 

remuneratórias recebidas de forma acumulada por força de decisão judicial, 

de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que deviam ter sido 

pagas, e à repetição do indébito.

2. O Tribunal a quo confirmou a sentença que extinguiu o processo sem 

resolução de mérito, por entender que não fi cou comprovado o interesse de agir.

3. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do 

Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente 

a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

4. É clássica a concepção de que o interesse de agir é identifi cado pela análise 

do binômio necessidade-utilidade. Em outras palavras, a aludida condição 

da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à 

obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente 

útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica.
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5. Tem prevalecido na jurisprudência do STJ o entendimento de que a aferição das 

condições da ação deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das afi rmações 

do demandante (Teoria da Asserção). Nesse sentido: AgRg no AREsp 205.533/SP, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 

53.146/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 5.3.2012; REsp 1.125.128/

RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.9.2012.

6. Em ações coletivas, é sufi ciente para a caracterização do interesse de agir a 

descrição exemplifi cativa de situações litigiosas de origem comum (art. 81, III, do 

CDC), que precisam ser solucionadas por decisão judicial.

7. A exigência de que o autor arrole todas as ações judiciais ajuizadas 

pelos substituídos, nas quais teriam ocorrido em tese a tributação indevida, é 

incompatível com o microssistema do processo coletivo, em que prevalece a 

repartição da atividade cognitiva em duas fases, caracterizada pela limitação 

da cognição, num primeiro momento, às questões fáticas e jurídicas comuns às 

situações dos envolvidos. Apenas posteriormente, em caso de procedência do 

pedido, é que a atividade cognitiva é integrada pela identifi cação das posições 

individuais de cada um dos substituídos (Processo coletivo: tutela de direitos 

coletivos e tutela coletiva de direitos, Teori Albino Zavascki, São Paulo, Editora 

Revista dos Tribunais, 2006, p. 162).

8. Portanto, é prescindível que a causa de pedir da ação coletiva propriamente 

dita (primeira fase cognitiva) contemple descrição pormenorizada das situações 

individuais de todos os servidores que supostamente foram submetidos a 

pagamento indevido de Imposto de Renda.

9. Recurso Especial provido.

(REsp 1.395.875/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 20.2.2014, DJe 7.3.2014, sem grifos no original)

Deve-se, portanto, analisar a questão da legitimidade das incorporadoras 

com base na teoria da asserção.

Nessa linha, considerando, em tese, as alegações dos consumidores, 

observa-se nesse tipo de demanda a afi rmação de que o consumidor compareceu 

a um estande de vendas com o objetivo de comprar um imóvel, mas acabou 

sendo obrigado a arcar com os custos dos serviços de corretagem prestados por 

corretores escolhidos pela incorporadora.

Confi ra-se, a propósito, o seguinte trecho da inicial dos presentes autos:

No dia em que o autor esteve presente no stand de vendas da ré, foi

atendido por um vendedor, funcionário da Lopes, preposta da ré e responsável 

pela vendas das unidades, o qual apresentou o projeto do empreendimento, o 

preço e as formas de pagamento.
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O vendedor da Lopes, de apelido Passarela, informou que a unidade estava 

à venda por RS 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme documento 14, o 

que depois ele verifi cou não ser verdadeiro, pois conforme contrato o real valor 

da unidade era RS 487.175,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e setenta 

e cinco reais - doc. 18), ou seja, havia uma diferença de RS 12.825,00 (doze mil, 

oitocentos e vinte e cinco reais).

Essa diferença é justamente o que a ré exigiu que o autor pagasse por 

um serviço de corretagem imobiliária que não foi contratado por ele, pois os 

corretores de plantão que lá estavam no stand de vendas nada mais são do que 

meros vendedores contratados pela empresa-ré (em relação de prestação de 

serviços) para realizarem a venda das unidades.

Nunca houve o pressuposto da intermediação para aquisição deste imóvel, 

pois o vendedor de nome Passarela, que atendeu o autor, nada mais é do que 

prestador de serviços da Lopes, empresa contratada pela Topázio (Lucio/Cyrela). 

(fl s. 7)

Analisando-se essas alegações, em tese, com base na teoria da asserção, 

cumpre indagar se, caso sejam verdadeiras as alegações do autor, a incorporadora 

poderia ser condenada a ressarcir os valores pagos a título de corretagem?

À primeira vista, pode parecer que caberia ao corretor fi gurar no polo 

passivo da relação processual, pois foi quem recebeu os valores diretamente do 

consumidor.

Contudo, analisando-se as alegações dos consumidores, não se observa 

nenhuma insurgência quanto à existência de um contrato de corretagem e à 

necessidade de se remunerar o corretor pelos serviços prestados.

A questão suscitada pelos consumidores se limita a estabelecer quem deve 

assumir o encargo dessa remuneração.

Sob a ótica dos consumidores, a corretagem foi contratada pela 

incorporadora, de modo que esta é quem deveria responder por esse encargo.

Por decorrência lógica, para que o encargo recaia sobre a incorporadora, 

deve-se admitir o ajuizamento da demanda contra esta, ou seja, reconhecer a 

legitimidade passiva ad causam.

Observe-se o raciocínio acima se limita à questão da legitimidade passiva, 

pois a análise da efetiva obrigação de ressarcir os consumidores é questão de 

mérito, a ser enfrentada em outra oportunidade.

De outra parte, com relação aos custos do serviço de assessoria imobiliária 

(SATI), os consumidores também alegam que se trata de serviço contratado 

pela incorporadora, mas com encargo transferido para consumidores.
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Confi ra-se, a propósito, o seguinte trecho da petição inicial destes autos:

E não foi só, pois além da imposição do pagamento de uma comissão de 

corretagem, fora imposto ao autor o pagamento de mais R$ 2.397,30 (dois mil, 

trezentos e noventa e sete reais e trinta centavos), a título de SATI (Serviço de 

Assessoria Técnico imobiliária); serviço este como condição sine qua non para 

celebração do negócio jurídico.

O autor chegou a questionar o pagamento dessas comissões de corretagem 

e da SATI, haja vista não ter contratado qualquer pessoa para encontrar 

esse empreendimento, mas como resposta foi informado que o pagamento 

das comissões de corretagem pelos compradores era uma praxe no mercado 

imobiliário, e que o pagamento da SATI era imprescindível para a concretização 

do negócio que seria firmado junto à ré, e que caso ele discordasse desse 

pagamento, não haveria continuidade no atendimento. (fl . 8)

As alegações deduzidas pelos consumidores com relação à SATI, portanto, 

são semelhantes, às afi rmações feitas a respeito da comissão de corretagem, 

devendo-se adotar, portanto, a mesma solução, admitindo-se a legitimidade 

passiva da incorporadora.

Propõe-se, portanto, a consolidação da tese nos seguintes termos:

Legitimidade passiva ad causam da incorporadora, na condição de promitente-

vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a 

título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas 

demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao 

consumidor.

Não se incluiu na tese a legitimidade passiva solidária das construtoras, 

como sugerido pelo Ministério Público Federal, porque a afetação se limitou à 

responsabilidade das incorporadoras.

Ademais, nos casos em que a incorporadora contrata uma construtora 

autônoma (não integrante de seu grupo econômico) para executar a obra, seria 

questionável a legitimidade desta para responder pela restituição da comissão de 

corretagem, por ser fato completamente estranho ao serviço de construção civil 

prestado.

Também não se incluiu na tese a legitimidade passiva solidária da empresa 

imobiliária, do corretor ou do assessor que recebeu diretamente do consumidor 

os valores correspondentes à comissão de corretagem e à assessoria imobiliária.

Essa omissão atende aos limites do tema afetado, bem como às 

circunstâncias fáticas dos casos concretos submetidos a julgamento, pois, em 
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nenhum dos dois recursos especiais paradigmas do tema da legitimidade, houve 

ajuizamento contra a imobiliária, o corretor ou o assessor.

Nada, impede, contudo, que os Tribunais de origem, verificando 

multiplicidade de recursos sobre as questões não abordadas neste voto, 

encaminhem novos recursos especiais representativos da controvérsia - RRC a 

esta Corte Superior, ou promovam a instauração de incidente de resolução de 

demandas repetitivas - IRDR.

Fixada a tese, passo à análise do recurso especial interposto pela recorrente, 

Topazio Brasil Empreendimento Imobiliario SPE Ltda.

Inicialmente, aplica-se a tese fi rmada neste voto para se reconhecer a 

legitimidade da incorporadora para fi gurar no polo passivo da presente lide.

Quanto à polêmica central do presente recurso, aplicam-se as teses 

firmadas nesta sessão de julgamento, no REsp 1.599.511/SP (Tema 939), 

abaixo transcritas:

1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador 

a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de 

compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, 

desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade 

autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria 

técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de 

promessa de compra e venda de imóvel.

No caso, o juízo de origem havia determinado a restituição apenas do valor 

pago a título de SATI.

Na apelação do consumidor, o Tribunal de origem ampliou a procedência 

dos pedidos para determinar, também, a restituição da comissão de corretagem.

Esse entendimento do Tribunal a quo está em dissonância com a tese n. 1, 

acima listada, pois transferência do encargo da comissão de corretagem para o 

consumidor é válida, desde que cumprido o dever de informação.

Destarte, o parcial provimento do recurso especial da incorporadora é 

medida que se impõe, para que sejam restaurados os comandos da sentença.

Ante o exposto, voto no seguinte sentido:

(i) fi xar a seguinte tese para os fi ns do art. 1.040 do CPC/2015:

Legitimidade passiva ad causam da incorporadora, na condição de promitente-

vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de 
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comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em 

que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.

(ii) dar parcial provimento ao recurso especial para restaurar os comandos 

da sentença.

É o voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: Senhor Presidente, na questão 

da legitimidade, peço a Vossa Excelência que faça constar que fi co vencido, 

entendendo que a questão se envolve com o mérito.

RECURSO ESPECIAL N. 1.599.511-SP (2016/0129715-8)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Perfi l Santana Empreendimentos Imobiliarios Ltda

Advogados: José Frederico Cimino Manssur e outro(s) - SP194746

Paula Marques Rodrigues - SP301179

Matheus Alexandre Braz de Oliveira - SP314393

Recorrido: Roseli de Souza Marques Crestoni

Recorrido: Marco Aurelio Crestoni

Advogado: Márcio Bernardes - SP242633

EMENTA

Recurso especial repetitivo. Direito Civil e do Consumidor. 

Incorporação imobiliária. Venda de unidades autônomas em estande 

de vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao 

consumidor. Validade. Preço total. Dever de informação. Serviço de 

Assessoria Técnico-Imobiliária (SATI). Abusividade da cobrança.

I - Tese para os fi ns do art. 1.040 do CPC/2015:
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1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-

comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos 

contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em 

regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado 

o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do 

valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do 

Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliária (SATI), ou atividade 

congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de 

imóvel.

II - Caso concreto:

2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de 

corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato 

acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da 

tese 1.1.

2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, 

mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da 

tese 1.2.

III - Recurso Especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 

a Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 

no caso concreto, dar parcial provimento ao recurso especial para limitar a 

procedência do pedido à condenação da incorporadora a restituir os valores 

pagos a título de serviço de assessoria imobiliária, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.

Para os efeitos do artigo 1.040 do NCPC foram fi xadas as seguintes 

teses: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-

comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de 

promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação 

imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da 

unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; 1.2. 

Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do Serviço de Assessoria 
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Técnico-Imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração 

de promessa de compra e venda de imóvel.” Os Srs. Ministros Maria Isabel 

Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, 

Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha e Luis Felipe 

Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente o Dr. Flavio Luiz Yarshell, pela recorrente Perfi l 

Santana Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Brasília (DF), 24 de agosto de 2016 (data de julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 6.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de recurso especial 

interposto por Perfi l Santana Empreendimentos Imobiliarios Ltda em face de 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

Compromisso de compra e venda. Pretensão dos apelados de verem a ré 

condenada na devolução em dobro dos valores desembolsados referentes à 

comissão de corretagem e taxa SATI. Serviços vinculados à compra e venda do 

imóvel sem oportunidade dos adquirentes de recusá-los ou de contratar outro 

prestador. Ausência de informação adequada aos consumidores. Contrato de 

adesão e operação casada. Caracterização. Infringência ao art. 39, I, do CDC. 

Devolução em dobro dos valores cobrados a maior, nos termos do art. 42 do CDC. 

Descabimento. Ausência de prova da má-fé na cobrança. Hipótese de devolução 

singela. Alegação de que seria indeterminado o pedido de repetição de indébito. 

Descabimento. Autores que expuseram os fatos, formularam pedido específi co e 

instruíram a petição inicial com documentos elucidativos. Sucumbência recíproca. 

Recurso parcialmente provido para condenar a ré na devolução, de forma simples 

e não em dobro, dos valores pagos pelos autores referentes à comissão de 

corretagem e taxa SATI, e para repartir o ônus da sucumbência. (fl . 188)

Em suas razões, a recorrente alega violação dos arts. 422, 722, 723, 724 e 

725 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, sob os argumentos 

de: (a) efetiva prestação de serviço de corretagem; (b) contratação autônoma 

de corretagem; (c) existência de cláusula expressa atribuindo ao comprador o 

pagamento da comissão de corretagem; (d) violação ao pacta sunt servanda; (e) 

violação ao princípio da boa-fé objetiva; (f ) eventualmente, responsabilidade 

subsidiária pela devolução da comissão de corretagem.
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Contrarrazões às fl s. 229/235.

O recurso especial foi admitido pelo Tribunal de origem como 

representativo da controvérsia, em atendimento a despacho proferido nos autos 

do REsp 1.551.956/SP, por meio do qual se solicitou o encaminhamento de 

outros recursos representativos de uma das controvérsias descritas no tema 

n. 938, referente à validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a 

obrigação de pagar comissão de corretagem e taxa de assessoria técnico-imobiliária 

(SATI).

Não se admitiu a habilitação de amici curiae nos presentes autos, uma vez 

que já houve ampla participação de nos autos do primeiro recurso afetado sobre 

o tema, o REsp 1.551.956/SP, que também se encontra pautado.

O Ministério Público Federal ofereceu parecer sintetizado nos termos da 

seguinte ementa:

- Recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, nos termos 

do art. 1.036, do NCPC, e da Resolução STJ n. 8/2008, que aponta violação aos arts. 

422, 722, 723, 724 e 725, todos do CC/2002, além de dissídio jurisprudencial.

- Tese sugerida para os efeitos do art. 1.036, do NCPC: é nula, porque 

manifestamente abusiva, a cláusula prevista em contrato de compromisso 

de compra e venda de imóvel que transfere ao promitente comprador a 

responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem e da taxa SATI, e, 

bem assim, é nulo eventual contrato de adesão, acessório àquele, que atribua ao 

consumidor a obrigação de arcar com tais pagamentos.

- Acerca do caso concreto, verifica-se que o Tribunal de origem não emitiu 

juízo de valor específico em relação ao art. 422, do CC/2002, mesmo após o 

julgamento dos embargos de declaração, circunstância que impede a abertura da 

via especial, incidindo, no ponto, os óbices das Súmulas 211/STJ e 282/STF, esta 

última aplicada por analogia.

- No tocante à divergência jurisprudencial, não foram cumpridas as exigências 

previstas no art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 (correspondente ao art. 1.029, 

§ 1º, do NCPC), e no art. 255, § 2º, do RISTJ.

- Na parte em que a súplica especial desafi a conhecimento, no mérito, revela-

se abusiva a transferência do pagamento da comissão de corretagem e da taxa 

SATI aos promitentes compradores da unidade habitacional autônoma, pois, no 

caso, a aquisição do imóvel estava condicionada à aceitação de tais serviços para 

a efetivação do negócio, o que confi gura venda casada”, devendo ser reconhecida 

a sua nulidade, tal como procederam as instâncias ordinárias.

- Parecer pelo conhecimento parcial do presente recurso especial e, nesta parte, 

pelo seu não provimento. (fl s. 265 s.)
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No dia 9.5.2016, foi realizada audiência pública sobre o tema da presente 

afetação, tendo comparecido quatorze (14) oradores, além do Ministério Público 

Federal, que expuseram seus posicionamentos, conforme registrado no apenso n. 

2 dos autos do REsp 1.551.956/SP.

Paralelamente a este recurso, encontram-se afetados conjuntamente ao rito 

dos recursos especiais repetitivos os seguinte recursos especiais representativos 

da controvérsia: 1.599.510/SP, 1.551.956/SP, 1.599.618/SC e 1.602.800/DF.

Relativamente ao tema da presente afetação, foram juntados aos autos dos 

recursos especiais afetados pareceres de diversos doutrinadores.

Em favor da tese sustentada pelas incorporadoras: Araken de Assis (fl s. 

2.561/2.594, do REsp 1.551.956/SP), Ada Pellegrini Grinover (fl s. 2.967/3.011, 

do REsp 1.551.956/SP), Humberto Theodoro Jr. (fls. 3.012/3.059, do REsp 

1.551.956/SP), Gustavo H. B. Franco (fl s. 3.060/3.067, do REsp 1.551.956/

SP), Cláudia Lima Marques e Bruno N. B. Miragem (fl s. 1.796/1.836, do REsp 

1.551.951/SP).

Em favor da tese sustentada pelos consumidores: Judith Martins-Costa e 

Gustavo Haical (fl s. 1.447/1.516, do REsp 1.551.951/SP).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Eminentes colegas, 

trago a julgamento pelo rito dos recursos especiais repetitivos questão de 

extrema relevância jurídica, social e econômica, que tem sido objeto de milhares 

de demandas no Poder Judiciário brasileiro.

Analisarei, inicialmente, as duas teses a serem consolidadas para, em 

seguida, examinar especifi camente o caso concreto.

1 - Teses:

A questão afetada ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil 

(atuais arts. 1.036 ss. do CPC/2015) no presente recurso especial diz respeito 

à validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar 

comissão de corretagem e o serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI).

Esclareço, desde logo, o desdobramento da questão afetada em duas teses 

distintas, sendo uma referente à comissão de corretagem e a outra ao serviço de 



Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 28, (244): 341-377, outubro/dezembro 2016 361

assessoria técnico-imobiliária (SATI), em face da natureza distinta de cada uma 

das parcelas.

Inicio pela análise da validade da cláusula de transferência do pagamento 

da comissão de corretagem ao promitente-comprador.

Após o exame da disciplina tradicional do contrato de corretagem no 

Código Civil de 2002, será analisada a sua nova feição nas vendas de imóveis em 

construção pelas incorporadoras em estandes situados no próprio terreno em 

que está sendo construído o edifício de apartamentos.

1.1. Disciplina do contrato de corretagem no Código Civil:

O contrato de corretagem foi regulado pelo Código Civil de 2002, tendo 

sido estabelecida pelo legislador a sua defi nição, litteris:

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em 

virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de 

dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme 

as instruções recebidas.

Em seguida, foram estatuídas regras acerca da comissão devida ao corretor 

eis que se trata de um contrato oneroso:

Art. 724. A remuneração do corretor, se não estiver fi xada em lei, nem ajustada 

entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais.

Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o 

resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em 

virtude de arrependimento das partes.

Relembre-se ainda o disposto no art. 3º da Lei n. 6.530/1978, ao 

regulamentar a profi ssão de corretor de imóveis, estatuindo o seguinte:

Art. 3º. Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, 

venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à 

comercialização imobiliária.

Parágrafo único. As atribuições constantes deste artigo poderão ser exercidas, 

também, por pessoa jurídica inscrita nos termos desta lei.

Partindo dessas disposições legais, ARAKEN DE ASSIS conceitua o 

contrato de corretagem como o “negócio jurídico através do qual alguém se 

obriga a contatar possíveis interessados em contratar com outra pessoa, em 
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geral, compra e venda” (Contratos nominados: mandato, comissão, agência e 

distribuição, corretagem, transporte. 2ª ed. Estudos em homenagem ao Prof. 

Miguel Reale. Coord. por Miguel Reale e Judith Martins-Costa. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, v. 4, 2005, p. 263).

Vale mencionar a existência de controvérsia na doutrina acerca do caráter 

isento ou parcial da atuação do corretor na sua atividade de intermediação.

Enquanto PONTES DE MIRANDA afi rma que o trabalho é parcial, 

residindo aí a diferença com a mediação, ORLANDO GOMES entende que 

o trabalho deve ser isento, orientado à concretização do negócio, sem favorecer 

qualquer das partes (ibid., p. 261).

A disposição do art. 723 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 

12.236/2010, parece dar razão à afi rmação de ORLANDO GOMES:

Art. 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e 

prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o 

andamento do negócio. (Redação dada pela Lei n. 12.236, de 2010)

Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará 

ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, 

das alterações de valores e de outros fatores que possam infl uir nos resultados da 

incumbência. (Incluído pela Lei n. 12.236, de 2010)

De todo modo, a solução da controvérsia posta no presente processo não se 

situa nesse ponto.

Outro tópico relevante consiste em estabelecer quem é o devedor da 

obrigação de pagar a comissão de corretagem?

Relembre-se que o contrato de corretagem é estabelecido entre o 

incumbente (ou comitente) e o corretor (ou empresa que atue no ramo de 

intermediação imobiliária), ao passo que o negócio jurídico principal é celebrado 

entre o incumbente e o terceiro interessado na realização do negócio.

Não há, portanto, relação contratual direta entre o terceiro interessado no 

negócio e o corretor.

Nesse sentido, confi ra-se a doutrina de ARAKEN DE ASSIS:

Os fi gurantes do contrato de corretagem são o incumbente e o corretor. O 

terceiro que o corretor põe em contato com o primeiro talvez passe a integrar, 

conforme o sucesso das tratativas, a relação jurídica formada por decorrência da 

atividade intermediadora, na qual o corretor é alheio. (Ibid., p. 274)
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Desse modo, como não há relação contratual direta entre o corretor e o 

terceiro, quem deve arcar, em regra, com a remuneração do corretor é a pessoa 

com quem ele se vinculou, ou seja, o incumbente.

Trata-se de simples aplicação do princípio da relatividade dos efeitos dos 

contratos.

Sobre esse ponto, confi ra-se outro trecho a obra supracitada, litteris:

Respeitada a natureza do contrato de corretagem, que pressupõe a obrigação 

de o corretor obter para o incumbente determinado negócio (art. 722), desaparece 

toda dúvida acerca do devedor da comissão: trata-se da pessoa que contratou 

o corretor. Ao propósito, assentou a 1ª Turma do STF: “A comissão constitui 

obrigação a cargo de quem incumbe a realização da corretagem. Via de regra, 

a comissão do corretor é devida pelo vendedor” [STF, RE 77.800-RS, 1ª T, rel. Min. 

Djaci Falcão, 26.11.1973, DJU 17.5.1974, p. 3.252]. No mesmo sentido, a 4ª Turma 

do STJ proclamou o seguinte: “Em princípio, quem responde pelo pagamento 

da comissão é aquele que contratou o corretor, ou seja, o comitente”. [STJ, REsp 

188.324-BA, 4ª T., rel. Min. Barros Monteiro, 7.3.2002, DJU 24.6.2002, p. 307].

Por óbvio, o assunto comporta cláusula de teor diferente, repartindo o valor da 

comissão - regra prevista, dispositivamente, no art. 64 do CCom, revogado pelo 

art. 2.045 do CC -, ou, então, exonerando o incumbente desta dívida. A inserção 

da cláusula - “franco di mediazione” -, no contrato, torna a corretagem gratuita. 

[Luigi Carraro. La mediazone, n. 19, p. 82]

Em caso de dissolução do contrato, a parte inocente, e que desembolsou 

a remuneração, reclamará ressarcimento do valor desembolsado, a título de 

comissão, do parceiro inadimplente. [Carvalho Neto. Contrato de mediação. n. 56, 

p. 157]

(Ibid. p. 285, sem grifos no original)

Na jurisprudência dos Tribunais Superiores, segue-se de longa data esse 

entendimento de que a comissão é devida, em regra, pelo incumbente, conforme 

se verifi ca nos seguintes julgados desta Corte Superior e do Supremo Tribunal 

Federal, dois dos quais já mencionados na transcrição doutrinária acima aludida, 

litteris:

Corretagem em contrato de compra e venda civil. A comissão constitui 

obrigação a cargo de quem incumbe a realização da corretagem. Via de regra 

a comissão do corretor e devida pelo vendedor. Inaplicação do art. 64, in 

fi ne, do Código Comercial. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Recurso 

extraordinário provido. (RE 77.800, Relator(a): Min. Djaci Falcao, Primeira Turma, 

julgado em 26.11.1973, DJ 17.5.1974 pp-03250 Ement vol-00947-02 pp-00539)
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Corretagem de imóvel. Contrato. Obrigação de pagar a comissão, se do adquirente 

ou do vendedor. Matéria de prova. - Em princípio, quem responde pelo pagamento 

da comissão é aquele que contratou o corretor, ou seja, o comitente. - Em sede de 

apelo especial não se reexamina matéria de natureza fático-probatória (Súmula 

n. 7-STJ). Recurso especial não conhecido. (REsp 188.324/BA, Rel. Ministro Barros 

Monteiro, Quarta Turma, julgado em 7.3.2002, DJ 24.6.2002, p. 307)

Direito Civil. Ação ordinária. Compra e venda de imóvel. Contrato verbal de 

corretagem. Comissão. Cabimento. Obrigação do comitente. Contratação do 

corretor pelo comprador.

1. Contrato de corretagem é aquele por meio do qual alguém se obriga a obter 

para outro um ou mais negócios de acordo com as instruções recebidas.

2. A obrigação de pagar a comissão de corretagem é daquele que efetivamente 

contrata o corretor.

3. É o comitente que busca o auxílio do corretor, visando à aproximação com 

outrem cuja pretensão, naquele momento, esteja em conformidade com seus 

interesses, seja como comprador ou como vendedor.

4. Recurso especial desprovido. (REsp 1.288.450/AM, Rel. Ministro João Otávio 

de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24.2.2015, DJe 27.2.2015)

Não há dúvida, portanto, de que cabe ao incumbente, em princípio, pagar a 

comissão de corretagem.

Naturalmente, como a questão situa-se no plano do Direito Privado, pode 

haver a transferência desse encargo, mediante cláusula expressa no contrato 

principal, à outra parte interessada no negócio jurídico.

O passo seguinte é identifi car quem é o incumbente no contrato de compra e 

venda de imóvel: o comprador ou o vendedor?

Usualmente, na corretagem de imóveis, o incumbente é o vendedor por ser 

a pessoa que coloca no mercado um bem imóvel de sua propriedade.

Precisamente sobre esse ponto, confi ra-se a doutrina de ANTÔNIO C. M. 

COLTRO, em que o autor faz referência, inclusive, a uma decisão do CRECI-

SP, litteris:

Normalmente, quem solicita a interferência do corretor é o vendedor do 

imóvel e, ao fazê-lo, assume a obrigação pelo pagamento da corretagem. O 

Código Civil em vigor não disciplina, de forma específica, a questão, sendo 

possível entender, contudo e por lógica interpretação dos arts. 722 ss., caber tal 

incumbência àquele que tenha contratado o corretor.
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Aliás e no Ementário das decisões do conselho pleno do Creci de São Paulo 

- 2ª Região, pode-se verifi car ementa de Processo Disciplinar em que consta o 

seguinte:

Pelo costume vigente, desde os primórdios do ano de 1970, por ocasião 

da aprovação do Regulamento na Mediação das Transações Imobiliárias, 

cabe ao vendedor arcar com os honorários devidos pela intermediação 

imobiliária concluída.

Por vezes, é o interessado na compra a procurar um corretor, obrigando-se, 

perante ele, a responder pela comissão devida, se conseguir encontrar um imóvel 

conforme o solicitado ou se obtiver o acordo do proprietário para a venda de 

determinado imóvel e que é do interesse daquele que quer adquiri-lo. Nesse 

sentido, “sucede mesmo que já se tem sabido de casos em que o intermediário 

trabalha por conta do comprador, procurando negócio para este ou trabalha 

para si próprio, devendo a paga ser feita por quem encomendou o serviço” (RT, 

172/742, voto vencido do Des. Herotides da Silva Lima). Todavia, “para tornar 

o comprador responsável por tal pagamento, seria necessário que houvesse 

assumido inequivocamente a obrigação correspondente” (RT, 175/246).

Na doutrina alienígena, o mesmo leciona Turrettini: “la rémunéracion du 

coutier incombe à celui qui recourt à ses services”.

.....................................................

Assim, aquele que solicitou a intervenção do corretor fi ca obrigado a pagá-lo. 

A respeito, “A comissão constitui obrigação a cargo de quem incumbe a realização 

da corretagem” (RTJ, 69/584). Da mesma forma: “Quando o mediador consegue 

aproximar as partes, tem ele direito à remuneração pelos seus serviços; deve, no 

entanto, exigi-lo de quem lhe encomendou o trabalho” (RT, 98/190). (Contrato de 

corretagem imobiliária: doutrina, jurisprudência e regulamentação. 3ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2011, p. 162)

Conclui-se, assim, neste item, que, no contrato tradicional de corretagem 

disciplinado pelo Código Civil, a obrigação de pagar a comissão ao corretor 

é, em regra, do incumbente (ou comitente), o qual, usualmente, no mercado 

imobiliário, é o vendedor, podendo, entretanto, ser transferida a outra parte 

interessada no negócio mediante cláusula contratual expressa no contrato 

principal.

1.2. Da corretagem na compra e venda de unidades autônomas em incorporação 

imobiliária:

Modernamente, a forma de atuação do corretor de imóveis tem sofrido 

modifi cações nos casos de venda de imóveis na planta, não fi cando ele mais 
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sediado em uma empresa de corretagem, mas, contratado pela incorporadora, em 

estandes situados no próprio local da construção do edifício de apartamentos.

O cenário fático descrito nos processos afetados é uniforme no sentido de 

que o consumidor interessado se dirige a um estande de vendas com o objetivo 

de comprar uma unidade autônoma de um empreendimento imobiliário.

No estande, o consumidor é atendido por um corretor previamente 

contratado pela incorporadora.

Alcançado êxito na intermediação, a incorporadora, ao celebrar o contrato 

de promessa de compra e venda, transfere para o promitente-comprador a 

obrigação de pagar a comissão de corretagem diretamente ao corretor, seja 

mediante cláusula expressa no instrumento contratual, seja por pactuação verbal 

ou mediante a celebração de um contrato autônomo entre o consumidor e o 

corretor.

Esse cenário fático, aliás, é condizente com o que foi apurado nas 

fi scalizações realizadas pela Receita Federal do Brasil, conforme se constata 

na manifestação escrita da Fazenda Nacional, apresentada nos autos do REsp 

1.551.591/SP, na condição de amicus curiae, abaixo transcrita:

8. Como a Receita Federal constatou em diversas fiscalizações, e como já 

mencionado alhures, há uma contratação prévia por parte da construtora, que 

repassa toda a intermediação, em caráter exclusivo, à imobiliária, a qual realiza os 

serviços contratados mediante seus colaboradores. A intermediação é realizada, 

portanto, em função dos interesses da construtora e os corretores da imobiliária 

contratada fi cam a serviço da construtora, inclusive para coletar informações 

sobre futuros clientes.

9. Tanto é assim que, em várias ocasiões, a Receita Federal apurou que, somente 

após a concretização da venda, é celebrado um contrato de intermediação (de 

corretagem) que contém, geralmente, um anexo denominado “Carta Proposta”, 

em que estão relacionados os valores de comissão devidos pelo comprador aos 

corretores envolvidos na venda ou à imobiliária. Ressalte-se que, somente após 

a “concretização” da venda, o comprador (pessoa física) assina o contrato com 

o corretor, do que se infere que esse contrato de intermediação seria apenas 

um termo de transferência de responsabilidade pelo pagamento dos serviços, 

contratados inicialmente pela construtora e, em grande parte, já finalizados 

(captação, orientação e convencimento do cliente).

10. Não se nega que ambos (construtora e comprador) acabam usufruindo 

dos serviços do corretor, mas, como alguns doutrinadores manifestam-se pelo 

entendimento de que os serviços devem ser pagos pelo contratante, a Receita 

Federal, em geral, autua as imobiliárias e construtoras pelo não faturamento de 



Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 28, (244): 341-377, outubro/dezembro 2016 367

tais valores e pelo não pagamento das contribuições previdenciárias referentes 

aos corretores.

11. Seguem os auditores, o entendimento, por exemplo, de Orlando Gomes 

no sentido de que se “somente uma das partes haja encarregado o corretor de 

procurar determinado negócio, incumbe-lhe a obrigação de remunerá-lo”. E 

ainda, “entre nós, quem paga usualmente a comissão é quem procura os serviços 

do corretor” (GOMES, Orlando. Contratos. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 

382). (fl s. 1.872 s., dos autos do REsp 1.551.951/SP)

Esse quadro fático sintetiza a prática usual do mercado imobiliário 

brasileiro da utilização da corretagem em benefício do vendedor, pois toda a 

atividade desenvolvida, desde a divulgação até à contratação, tem por objetivo 

angariar clientes para a incorporadora (promitente-vendedora).

Aliás, na audiência pública, mencionou-se que a venda por meio de 

corretores (ou empresa imobiliária) é vantajosa para as incorporadoras, tanto 

do ponto de vista econômico como do ponto de vista administrativo, de modo 

que o interesse e a iniciativa de se utilizar do trabalho dos corretores parte das 

próprias incorporadoras.

Sobre a diferença entre corretagem para a venda e corretagem para a 

compra, confi ra-se o seguinte trecho do REsp 1.288.450/AM, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha, Terceira Turma, já citado alhures, litteris:

Ressalte-se ainda que, quando o comprador vai ao mercado, pode ocorrer 

que seu interesse se dê por bem que está sendo vendido já com a intervenção 

de corretor. Aí, inexistindo convenção das partes, não lhe compete nenhuma 

obrigação quanto à comissão de corretagem, pois o corretor já foi anteriormente 

contratado pelo vendedor.

Diferente é a hipótese em que o comprador, visando à aquisição de bem, 

contrate o corretor para que, com base em seu conhecimento de mercado, 

busque bem que lhe interesse.

Nessa situação, a tratativa inicial com o corretor foi do próprio comprador. [...].

Confira-se, também, a opinião de JUDITH MARTINS-COSTA e 

GUSTAVO HAICAL, litteris:

A consequência lógica de o corretor ser um intermediário, “esta em que ele “só 

se vincula perante o interessado que a ele se vinculou. Não tem deveres perante 

o outro”. Perante o incumbente o corretor tem direitos e deveres principais, 

secundários e laterais, pois com ele concluiu contrato de corretagem. Com o 

terceiro, por mais intensos e reiterados que sejam os contatos estabelecidos para 
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que conclua o negocio jurídico com o incumbente, não há contrato de corretagem 

e, consequentemente, vinculo obrigacional. Conforme Arnoldo Wald: “[c]liente é 

aquele que contrata o corretor para realizar o negócio. Esse contratante, caso 

seja efetivado o negocio pretendido, deve remunerar o corretor. A outra parte, 

que e aproximada, não se confi gura como cliente no contrato de corretagem 

e, por consequência, não tem a obrigação de pagar a comissão, que certos 

corretores exigem, recebendo duplamente”. Assim, considerado o regime legal 

atinente a atividade de corretagem, não existe, juridicamente, o alegado vinculo 

contratual entre o consumidor que adentra em stands de vendas e vem a concluir 

compromisso de compra e venda, e o corretor que eventualmente o atendeu. 

(Parecer. Contrato de corretagem imobiliária. Elementos de existência, 

validade e efi cácia. Revista dos Tribunais, vol. 966, ano 105, p. 261/303. São 

Paulo: RT, abril de 2016, sem destaques no original)

No âmbito da Primeira Turma, a questão da diferença entre corretagem 

para a venda e para a compra também foi analisada, embora sob a ótica da 

tributação das seguradoras, tendo-se chegado à conclusão de que a comissão de 

corretagem é devida pelas seguradoras (incumbentes), ainda que o serviço tenha 

benefi ciado ambas as partes, cf. REsp 519.260/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Primeira Seção, DJe 2.2.2009.

Esse julgado deu origem à Súmula 458/STJ, sobre a tributação das 

seguradoras, abaixo transcrita:

Súmula 458/STJ - A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga 

ao corretor de seguros.

As seguradoras alegavam que o serviço era prestado diretamente ao 

consumidor (cf. REsp 699.905/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 13.11.2009), alegação semelhante à deduzida pelas 

incorporadoras no caso em análise.

Esse argumento das seguradoras, contudo, não prevaleceu.

No caso da presente afetação, os cenários fáticos são semelhantes, pois as 

incorporadoras, assim como as seguradoras, utilizam-se do serviço dos corretores 

para intermediarem a venda de seus produtos no mercado de consumo.

Conclui-se esse tópico, portanto, no sentido de que, na intermediação de 

unidades autônomas em estande de vendas, há prestação de serviço de corretagem 

para a venda de imóveis, sendo a contratação feita pelas incorporadoras.

O principal ponto controvertido, que é o cerne do presente recurso especial, 

é a verifi cação da possibilidade de transferência pelo vendedor (incorporadora) ao 
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comprador (consumidor), mediante cláusula contratual, da obrigação de pagar a 

comissão de corretagem?

A questão é especialmente relevante, pois deve ser aferida a validade dessa 

cláusula na perspectiva do Direito do Consumidor, eis que se trata, em regra, de 

relação de consumo (artigos 2º e 3º do CDC).

Discute-se, em outras palavras, a possibilidade de assunção da dívida 

relativa à comissão de corretagem pelo consumidor.

A prática comercial tem evidenciado que as incorporadoras têm 

efetivamente transferido, expressa ou implicitamente, esse custo para o 

consumidor.

A principal vantagem para as incorporadoras é a terceirização desse serviço 

a profi ssionais da área de corretagem.

Relembre-se que a profissão de corretor de imóveis foi inicialmente 

regulada, no Brasil, pela Lei n. 4.116/1962. Atualmente, está regulada pela 

Lei n. 6.530/1978, regulamentada pelo Decreto n. 81.871/1978, exigindo-se 

a aprovação em curso técnico de Transações Imobiliárias ou curso superior 

em Gestão Imobiliária, com registro no Conselho Regional de Corretores de 

Imóveis (CRECI).

Conforme dados informados pelo Conselho Nacional de Corretores de 

Imóveis (COFECI), autarquia federal que congrega 25 Conselhos Regionais 

de Corretores de Imóveis (CRECI), formando o Sistema COFECI/CRECI, 

existem cerca de 360 mil profi ssionais registrados em todo o país habilitados 

a atuar na profi ssão, além de 40 mil empresas de intermediação de negócios 

imobiliários.

Outra vantagem dessa transferência para as incorporadoras seria a 

redução da base de cálculo dos tributos incidentes sobre a aquisição da unidade 

imobiliária, como salientado pela Fazenda Nacional em sua manifestação escrita, 

sob a conotação de evasão fi scal (cf. fl . 1.870 do REsp 1.551.951/SP).

E a terceira vantagem seria a desnecessidade de restituição do valor da 

corretagem, em caso de desfazimento da promessa de compra e venda, uma vez 

que o pagamento passa a ser feito diretamente ao corretor.

Afasta-se, com isso, desde logo, a alegação de venda casada, pois ocorre 

apenas a terceirização dessa atividade de comercialização de unidades 

imobiliárias para profi ssionais do setor, concentrando-se a incorporadora na sua 

atividade de construção de imóveis.
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Essas vantagens obtidas pelas incorporadoras, independentemente 

da verifi cação da sua licitude do ponto de vista fi scal, não causam prejuízo 

econômico para os consumidores, pois o custo da corretagem, mesmo nos 

contratos entre particulares, é normalmente suportado pelo comprador, seja 

embutido no preço, seja destacado deste.

Essa é a lógica do mercado imobiliário, pois a venda só produz lucro a 

incorporadora se o preço fi nal do imóvel superar os seus custos, como restou 

bastante claro na audiência pública.

Sobre esse ponto, HECTOR MIRANDA VALVERDE, embora 

ressalvando que todo custo deve estar embutido no preço, afi rma que “o repasse 

ao consumidor dos custos do empreendimento é decorrência da lógica da 

economia” (Pagamento da comissão de corretagem na compra e venda de 

imóvel: obrigação do fornecedor. Revista de direito do consumidor, v. 91. São 

Paulo: RT, 2014, p. 141-165).

Observe-se que o Direito do Consumidor, apesar de seu marcado caráter 

protetivo, não chega ao ponto de subverter a natureza onerosa das relações 

negociais no mercado de consumo, exigindo apenas transparência no seu 

conteúdo.

Desse modo, sob a ótica do repasse de custos e despesas (não de amostra 

grátis), chega-se diretamente à conclusão no sentido da inexistência de prejuízo 

aos consumidores com a assunção de dívida, pois, não fosse desse modo, o custo 

seria embutido no preço total da compra e venda.

Observe-se ser irrelevante para essa conclusão a controvérsia doutrinária 

acima aludida acerca do caráter isento ou parcial da corretagem.

Com efeito, mesmo em atividades caracterizadas pela parcialidade, como a 

advocacia, as partes podem pactuar que uma delas arcará com o pagamento dos 

honorários da outra, como ocorre frequentemente na hipótese de transação para 

terminar um litígio, muito comum no ambiente forense.

Pode-se, concluir, portanto, que, em princípio, é válida a cláusula que 

transfere para o consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, 

exigindo-se apenas transparência nessa atribuição.

A questão seguinte diz respeito ao dever de informação imposto ao fornecedor.

No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre os 

produtos e serviços não é apenas um direito do consumidor, mas um dever 

imposto ao fornecedor, conforme se pode extrair, dentre outros (artigos 31, 46 e 
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52), dos seguintes enunciados normativos do Código de Defesa do Consumidor, 

verbis:

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre 

suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que 

apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os 

consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento 

prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de 

modo a difi cultar a compreensão de seu sentido e alcance.

O dever de informação constitui um dos princípios consectários lógicos do 

princípio da boa-fé objetiva, positivado tanto no Código Civil de 2002 (art. 422), 

como no Código de Defesa do Consumidor (art. 4º, III), consubstanciando os 

deveres de probidade, lealdade e cooperação, que deve pautar não apenas as 

relações de consumo, mas todas as relações negociais.

Esse dever de informação é de tal modo acentuado que, segundo 

ALCIDES TOMASETTI JR., a relação de consumo estaria regida pela 

regra caveat praebitor (acautele-se fornecedor), que impõe ao fornecedor uma 

obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de 

desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual 

dano causado, ao passo que, num sistema jurídico liberal, aplica-se a regra 

inversa, caveat emptor (acautele-se comprador), incumbindo ao comprador o 

ônus buscar as informações necessárias sobre o negócio jurídico que pretende 

celebrar (O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres e riscos 

de informação nas declarações negociais de consumo. Revista de Direito do 

Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 4, out-dez/1992, p. 58).

O dever de informação referente ao preço na venda a crédito encontra-se 

regulamentado tanto pelo art. 52 do CDC, como pelo Decreto n. 5.903/2006, 

exigindo do fornecedor clareza acerca do preço total dos produtos e serviços, 

discriminando-se as principais parcelas que o integram.

Confira-se a propósito, o disposto no art. 3º do referido Decreto ao 

regulamentar a venda mediante a outorga de crédito:

Art. 3º. O preço de produto ou serviço deverá ser informado discriminando-se 

o total à vista.
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Parágrafo único. No caso de outorga de crédito, como nas hipóteses de 

fi nanciamento ou parcelamento, deverão ser também discriminados:

I -  o valor total a ser pago com fi nanciamento;

II - o número, periodicidade e valor das prestações;

III - os juros; e

IV - os eventuais acréscimos e custos que incidirem sobre o valor do 

fi nanciamento ou parcelamento.

O preço total, como o próprio nome indica, representa o quanto o 

consumidor terá que pagar para adquirir o produto ou contratar serviço, sem 

nenhum acréscimo pecuniário.

No âmbito dos negócios jurídicos bancários, as normas do Decreto n. 

5.903/2006 referentes ao preço total têm sido aplicadas com efetividade, pois 

o Conselho Monetário Nacional passou a exigir, por meio da Resolução n. 

3.517/2007, que o consumidor seja informado do Custo Efetivo Total - CET 

das operações bancárias.

Esse mesmo dever de clareza também está presente nos negócios jurídicos 

em questão.

Nessa linha, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de 

São Paulo, mediante a Portaria n. 5.107/2014, é bastante elucidativa, estatuiu o 

seguinte acerca do dever de informação:

Art. 1º - Os honorários de corretagem imobiliária, obedecida a tabela de 

honorários mínimos homologada pelo CRECI, podem ser cobrados pelo corretor 

de imóveis tanto do vendedor ou promitente vendedor quanto do comprador ou 

promitente comprador, ou de ambos, desde que previamente informados.

Parágrafo único - No caso de serem os honorários de correta em cobrados do 

comprador ou promitente comprador, deve ser observado:

a) A publicidade de produto imobiliário levado a comercialização, qualquer 

que seja a sua modalidade, deve conter informação clara sobre o preço total da 

transação, que ja contera os honorários de corretagem, a serem abatidos do preço 

total e pagos diretamente ao corretor, ou corretores, encarregados da mediação;

b) No documento da intermediação imobiliária deve conter cláusula que 

indique o preço total da transação e a informação de que o valor dos honorários 

de corretagem, já incluído no preço total da intermediação, será pago diretamente 

ao Corretor, ou Corretores, encarregado(s) da intermediação imobiliária.

c) Havendo mais de um corretor de imóveis envolvidos no trabalho de 

corretagem, cada um deles emitira, contra o pagador, seu próprio recibo de 
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honorários ou nota fi scal, pelo valor do quinhão que lhe couber na divisão dos 

honorários.

Portanto, há o reconhecimento da necessidade de clareza e transparência 

na previsão contratual acerca da transferência para o comprador ou promitente-

comprador (consumidor) do dever de pagar a comissão de corretagem.

Para cumprir essa obrigação, deve a incorporadora informar ao consumidor, 

até o momento celebração do contrato de promessa de compra e venda, o preço 

total de aquisição da unidade imobiliária, especifi cando o valor da comissão de 

corretagem, ainda que esta venha a ser paga destacadamente.

Conclui-se este tópico, portanto, no sentido de que o dever de informação 

é cumprido quando o consumidor é informado até o momento da celebração do 

contrato acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem.

Devem ser estabelecidos os efeitos da violação ao dever de informação.

A grande reclamação dos consumidores, nos processos relativos ao tema 

em análise, é a alegação da omissão da prestação dessa informação, conforme 

enfatizado na audiência pública.

Alega-se que somente após celebrado o contrato, com o pagamento do 

sinal, é que o consumidor vem a ser informado acerca do custo adicional da 

comissão de corretagem.

Essa estratégia de vendas contraria flagrantemente os deveres de 

informação e de transparência que devem pautar as relações consumo.

Em tais casos, o consumidor terá assegurado o direito de exigir o 

cumprimento da proposta pelo preço ofertado, não sendo admitida a cobrança 

apartada da comissão de corretagem, se não prevista no instrumento contratual.

Efetivamente, nos termos do disposto no art. 30 do Código de Defesa do 

Consumidor, toda informação ou publicidade sufi cientemente precisa vincula o 

fornecedor, conforme expresso em seu enunciado normativo:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, sufi cientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços 

oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fi zer veicular ou dela se 

utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Desse modo, uma vez ofertada à venda uma unidade autônoma, o 

fornecedor fi ca vinculado à proposta, que deve ser devidamente respeitada, 

inclusive integrando o que contrato posteriormente celebrado.
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Na hipótese de recusa no cumprimento da proposta, o Código de Defesa 

do Consumidor assegura a possibilidade de se exigir o cumprimento forçado da 

proposta, dentre outras alternativas, abaixo transcritas:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, 

apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua 

livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, 

apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente 

antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Como se verifi ca, a solução da controvérsia situa-se na fase pré-negocial, 

englobando as tratativas, a oferta e a aceitação, com ênfase no dever de 

informação acerca da transferência do dever de pagar a comissão de corretagem 

ao adquirente antes da celebração do contrato de compra e venda.

Propõe-se, assim, acerca da comissão de corretagem cobrada em estande 

de vendas de imóveis sob o regime da incorporação imobiliária a seguinte tese:

Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a 

obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de 

compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, 

desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade 

autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.3. Do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI)

O fornecedor, conforme já aludido, tem o dever de prestar ao consumidor 

informações claras, adequadas e precisas acerca de seus produtos e serviços.

Além do pagamento da comissão de corretagem, têm sido transferidos ao 

promitente comprador os custos do serviço de assessoria técnico-imobiliária 

(SATI), consistente na prestação de esclarecimentos técnicos e jurídicos acerca 

das cláusulas do contrato e das condições do negócio.

Na realidade, na alienação de unidades autônomas em regime de 

incorporação imobiliária, essa atividade de assessoria prestada ao consumidor 

por técnicos vinculados à incorporadora constitui mera prestação de um serviço 

inerente à celebração do próprio contrato, inclusive no que tange ao dever de 

informação, não constituindo um serviço autônomo oferecido ao adquirente, 

como ocorre com a corretagem.
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Verifi ca-se, neste caso, uma fl agrante violação aos deveres de correção, 

lealdade e transparência, impostos pela boa-fé objetiva, tendo em vista a 

cobrança, a título de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), pelo 

cumprimento de deveres inerentes ao próprio contrato celebrado.

A abusividade dessa cláusula contratual defl ui do disposto no art. 51, IV, 

do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé 

ou a eqüidade;

Consideram-se, assim, nulas de pleno direito as cláusulas que obrigam 

o consumidor a pagar o serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou 

congênere, ex vi do art. 51, IV, in fi ne, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, essa assessoria é um serviço que envolve o elemento confi ança 

(intuitu personae).

Assim, se o consumidor necessitar de alguma assessoria técnica ou jurídica 

para orientá-lo acerca do contrato ou de outros detalhes relativos à aquisição 

do imóvel, pode contratar diretamente um profi ssional ou advogado da sua 

confi ança, e não alguém vinculado à incorporadora.

O próprio Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI), 

mediante a Resolução n. 1.256/2012, estatuiu a seguinte norma proibitiva:

Art. 3º - É vedado aos inscritos no Regional cobrarem de seus clientes, para si 

ou para terceiros, qualquer taxa a título de assessoria administrativa jurídica ou 

outra, assim como devem denunciar ao Regional a cobrança de tais taxas quando 

feitas pelo incorporador, pelo construtor ou por seus prepostos.

Manifesta, portanto, a abusividade de qualquer cláusula que estabeleça a 

cobrança desse serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade 

congênere.

No caso dos autos, por exemplo, o consumidor assinou uma confi ssão de 

dívida no valor de R$ 4.194,08 (quatro mil cento e noventa e quatro reais e oito 

centavos) referente a serviços de assessoria imobiliária (fl . 39).
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Deve-se reconhecer a abusividade da cobrança da SATI, propondo-se a 

consolidação da seguinte tese: 

Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria 

técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de 

promessa de compra e venda de imóvel.

Ressalve-se, contudo, que a abusividade da SATI não deve implicar 

enriquecimento sem causa do consumidor de modo que eventual serviço 

específi co prestado ao consumidor, como eventuais serviços de despachante ou a 

cobrança de taxas de serviços cartorários, podem ser efetivados.

2. Caso concreto

Estabelecidas as teses na primeira parte deste voto, a resolução do caso 

concreto se limita a uma operação de subsunção.

Com relação à comissão de corretagem, observa-se no “Pedido de Reserva”, 

documento juntado pelo próprio consumidor (fl . 38), que consta informação 

sobre o contrato de “prestação de serviços de corretagem imobiliária”, conforme 

valores discriminados na planilha de cálculos (Cláusula 6ª).

Na planilha de cálculos, documento assinado e trazido aos autos pelo 

consumidor, consta o valor do preço total sem juros de R$ 447.050,80 

(quatrocentos e quarenta e sete mil e cinquenta reais e oitenta centavos).

Esse também é o preço total que consta no quadro resumo de fl s. 16/18, o 

qual é parte integrante do contrato de promessa de compra e venda.

Na planilha, constam também as comissões no valor total de R$ 29.549,20 

(vinte e nove mil quinhentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) e SATI no 

valor de R$ 4.194,06 (quatro mil cento e noventa e quatro reais e seis centavos).

Há também referência ao valor de R$ 476.600,00 (quatrocentos e setenta 

e seis mil e seiscentos reais), correspondente à soma do valor do imóvel com a 

comissão de corretagem.

Analisando-se os documentos assinados pelo consumidor, observa-se que 

o adquirente foi devidamente informado acerca do valor efetivo do imóvel e do 

preço fi nal com o acréscimo da comissão de corretagem.

Desse modo, impõe-se reconhecer a validade da Cláusula 6ª do pedido de 

reserva do imóvel, reformando-se o acórdão recorrido quanto a esse ponto, com 

base na tese fi rmada.
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Relativamente à taxa SATI, o Tribunal de origem decidiu em sintonia com 

a tese fi rmada no item 1.2 do presente voto, julgando procedente o pedido de 

restituição, devendo ser mantido o acórdão, nesse ponto.

Destarte, o recurso especial merece ser provido para limitar a procedência 

à devolução dos valores pagos a título de remuneração dos serviços de assessoria 

jurídica e técnico-imobiliária (SATI).

Ante o exposto, voto no seguinte sentido:

(i) fi xar as seguintes teses para os fi ns do art. 1.040 do CPC/2015:

1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador 

a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de 

compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, 

desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade 

autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem;

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço 

de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à 

celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

(ii) dar parcial provimento ao recurso especial para limitar a procedência do 

pedido à condenação da incorporadora a restituir os valores pagos a título de 

serviço de assessoria imobiliária.

Custas e honorários advocatícios repartidos na proporção de 20% pela 

incorporadora e 80% pelo consumidor, arbitrando-se o montante dos honorários 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), vedada a compensação (cf. art. 85, § 14, do 

CPC/2015).

É o voto.






