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RECORRENTE(S) SILVANO HUMBERTO RIBEIRO DA FONSECA

RECORRIDO(S) ELISANGELA RODRIGUES NASCIMENTO

Relator Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS

Acórdão Nº 1067552

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA.
RATEIO DA COMISSÃO. PARCERIA NA VENDA DO IMÓVEL. NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o autor-recorrente contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da
ré-recorrida ao pagamento de R$12.500,00, correspondente a 50% da comissão de corretagem recebida
pela venda de determinado imóvel, haja vista que trabalharam em parceria tendo a repartição da comissão
como finalidade. O juiz de primeiro grau entendeu não haver prova de que o autor foi o corretor do
imóvel vendido.

2. Recurso próprio e tempestivo. Custas (ID 2481371) e preparo (id 2481368) recolhidos. O Réu
apresentou contrarrazões (ID 24813814) nas quais refutou o pleito de reforma vindicado pelo Autor.

4. A controvérsia cinge-se em saber, basicamente, se houve participação do recorrente na venda do
imóvel.

5. Com efeito, não há provas no processo da sua intermediação na venda do imóvel indicado. Em
audiência, a compradora informou categoricamente que “não conhece o autor; que não conhece o autor
nem de nome; que em nenhum momento a requerida informou que outro corretor estaria negociando esse
imóvel com ela; que, salvo engano, pagou R$ 18.000,00 de corretagem para a requerida; que nunca
recebeu a ligação ou teve contato com outro corretor sobre esse imóvel; que seu esposo negociou o
apartamento exclusivamente com a requerida; que as tratativas estão documentadas nas conversas pelo
whatsapp; que se mudou em 24/09/2016 para o apartamento; que após essa data, o esposo da depoente
recebeu uma ligação de uma pessoa indagando se estava satisfeito com o imóvel e se precisava de
serviços de pintura; que o esposo da depoente estranhou essa ligação” (ID 2481356).

5. Os documentos juntados com a inicial, assim como o áudio, nada provam em relação à venda do
imóvel objeto dessa contenda, mas, tão somente, uma conversa genérica entre as partes sobre outras
intermediações (ID2481311).

6. Ademais, o juízo de origem detém, em regra, melhores condições de verificação e avaliação das



peculiaridades, minúcias e nuances do caso, visto estar mais próximo das partes do litígio e de eventual
dilação probatória. Assim, a modificação de seu entendimento acerca do valor dado à prova testemunhal,
deverá ocorrer somente em casos de flagrante contrariedade, o que não se verifica na hipótese.

7. Recurso  e . Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas eCONHECIDO NÃO PROVIDO
dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, consoante art. 55 da Lei
9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS - Relator,
ARNALDO CORREA SILVA - 1º Vogal e ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 2º Vogal, sob a
Presidência do  Senhor Juiz ARNALDO CORREA SILVA, em proferir a seguinte decisão:
CONHECIDO. RECURSO NAO PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas
taquigráficas.

Brasília (DF), 13 de Dezembro de 2017

Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Relator

RELATÓRIO

Dispensado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS - Relator

Dispensado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

O Senhor Juiz ARNALDO CORREA SILVA - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO



CONHECIDO. RECURSO NAO PROVIDO. UNANIME.


