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Sentença 

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito proposta por MARCOS THADEU 

MEIRELES FERNANDEZ VALBUENA e SAMANTHA ANDEA VASCONCELOS 

PERES em face de BROOKFIELD MB ENGENHARIA S/A e CRISTIANO DE 

SOUZA PRADO VALADÃO, todos qualificados nos autos. 

Alega o autor que entabulou Contrato de Promessa de Compra e Venda da unidade 

1402, do bloco A, do empreendimento "Soneto", localizado na Quadra 202, Praça 

Irerê, Lotes 6 e 8, Águas Claras/DF, com a empresa MB ENGENHARIA SPE 027 

S/A. Sustenta ser ilegal a cobrança da taxa de corretagem do adquirente, pois não 

foi estipulada contratualmente, e se trata de obrigação da alienante. Afirma que o 1º 

requerido se apropriou do valor de R$ 32.441,40 e o 2º requerido do valor de R$ 

25.237,96. 

Requer sejam os réus condenados na devolução em dobro dos valores pagos a 

título de comissão de corretagem, na proporção recebida por cada um, fls. 02/14. 

Juntou documentos, fls. 15/40.  

Devidamente citado, fl. 44/verso, o 1º réu apresentou contestação (fls. 50/68), onde 

suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que legítimo seria 

apenas o corretor Cristiano, 2º requerido. Requer a correção de seu nome, para que 

conste BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. 

No mérito, alega que não se aplica o CDC e que o contrato deve ser mantido. 

Requer o acolhimento da preliminar ou a improcedência do pedido. 

Devidamente citado, fl. 43/verso, o 2º réu apresentou contestação (fls. 120/131), 

onde afirma ser corretor autônomo e sem vínculo empregatício com qualquer 

empresa vendedora de imóveis. Afirma que no dia dos fatos, estava no stand de 

vendas da 1ª requerida, quando foi procurado pelos autores. Sustenta que o valor 

lhe é devido pelo seu trabalho e requer a improcedência do pedido. 

Réplica, fls. 177/182. 

É o relatório. Decido. 

A 1ª requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que 

somente o corretor seria legítimo, sem razão. 



Com efeito, a jurisprudência deste e. TJDFT é no sentido de que "a incorporadora de 

imóvel alienado é legítima para figurar no pólo passivo de demanda em que o 

comprador do bem questiona a legalidade da cobrança da comissão de corretagem" 

(Acórdão n.776797, 20120111230939APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: 

GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

02/04/2014, Publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 296).  

Portanto, a 1ª requerida é sim legítima para figurar no pólo passivo da demanda, 

motivo pelo qual rejeito a preliminar. 

A questão de fundo deve ser dirimida sob a égide do Código de Defesa do 

Consumidor-CDC, porquanto o autor adquirente é destinatário final do produto 

oferecido ou do serviço prestados pela construtora, qual seja, a construção da 

unidade habitacional. Portanto, rejeito a alegação do réu em sentido contrário. 

O autor pleiteia a restituição em dobro do valor pago a título de comissão de 

corretagem, sob o fundamento de que não foi informado acerca da real natureza da 

parcela paga a título de entrada na compra do bem. Os réus sustentam a 

regularidade do negócio celebrado entre as partes, bem como que o autor tinha 

plena ciência do contratado com o 2º requerido.  

Neste ponto, verifico que restaram incontroversos aspectos relacionados aos 

contratos de promessa de compra e venda e aos pagamentos indicados pelos 

autores na inicial.  

Ressalto que nas operações de compra e venda de imóveis novos são relações de 

consumo e, portanto, todos os intervenientes na cadeia de fornecimento - 

construtora, incorporadora, imobiliárias e corretores de imóveis - são solidariamente 

responsáveis pelos resultados danosos ao consumidor advindos do contrato nos 

termos do art. 7º, parágrafo único, art. 18 e art. 25, §1º do Código de Defesa do 

Consumidor (Acórdão n.714973, 20130110227450ACJ, Relator: FLÁVIO AUGUSTO 

MARTINS LEITE, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/09/2013, Publicado no DJE: 26/09/2013. Pág.: 203). 

Ademais, a parcela reclamada pelos autores não encontra qualquer amparo 

contratual, mas restou evidenciado nos autos que o negócio em tela foi concretizado 

a partir de empreendimento realizado pela empresa ré. 

Tanto é assim, que o 2º requerido afirmou que estava no stand de vendas da 1ª 

requerida, quando foi procurado pelos autores. Ora, o fato de estar no stand de 

vendas de empresa construtora de imóveis transmite ao cliente que aquelas 

pessoas são os verdadeiros prepostos da construtora. 

É sabido que empresas como a 1ª requerida, quando de lançamentos imobiliários, 

fazem uso de serviços de intermediação de terceiros, que são contratadas e/ou se 

colocam como parceiras especificamente para a venda destas unidades.  



Razoável a conclusão, diante disso, que os negócios lá discutidos são concretizados 

diretamente por pessoas subordinadas ou parceiras da construtora, 

independentemente de se tratarem de corretores de imóveis ou não. 

Assim, entendo abusiva qualquer pretensão dos réus em imputar ao 

consumidor/autor obrigação quanto à remuneração destes profissionais, se é que os 

valores em discussão realmente são a estes repassados. 

Como dito, além de colaboradores da empresa ré, não há clara distinção e 

configuração de serviços de corretagem, a sustentar o valor pago pelo autor, no 

importe de R$ 56.679,00, fls. 21. 

Mesmo que nestes documentos se observe expresso consentimento do consumidor 

quanto à natureza do pagamento realizado, é certo que, por se tratar de relação de 

consumo consubstanciada em contrato de adesão, viável o controle jurisdicional 

desta cláusula em especial, que por óbvio se apresenta abusiva. 

Diante disso, tenho por ineficaz tal obrigação, devendo o réu restituir tal valor em 

dobro, ante a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, já que não há 

qualquer justificativa nem amparo contratual para a conduta da requerida. Sobre tais 

valores deve incidir juros de mora contados da citação e correção monetária com 

termo inicial na data de cada desembolso. 

Ante o exposto, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar os réus, de 

forma solidária, a restituir o dobro do valor pago pelo autor a título de comissão de 

corretagem, no valor de R$ 113.358,00 (cento e treze mil trezentos e cinquenta e 

oito reais). Sobre este valor devem ser acrescidos os juros de mora de 1%, contados 

da citação, e correção monetária, contada desde as datas do desembolso (fl. 21). 

Em face da sucumbência, condeno os réus, solidariamente, no pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da condenação, em conformidade com o art. 20, §3º, do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.  

Taguatinga - DF, quarta-feira, 14/05/2014 às 15h24. 

Magáli Dellape Gomes 

Juíza de Direito Substituta 


