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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1013185-59.2015.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante BOMFIM 
& BOMFIM INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - EPP, é apelado JC 
SERVIÇOS CADASTRO E COBRANÇA LTDA ME.

ACORDAM, em 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), SÉRGIO RUI E ALBERTO GOSSON.

São Paulo, 20 de outubro de 2016.

ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1013185-59.2015.8.26.0068
Apelante: Bomfim & Bomfim Informações Cadastrais Ltda - Epp 
Apelado: Jc Serviços Cadastro e Cobrança Ltda Me
Comarca: Barueri
Voto nº 24.777 

AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÕES. 1. Documentos 
eletrônicos, como “conversas de whatsapp”, constituem 
meios de prova idôneos para comprovar obrigação 
livremente anuída. 2. Alegação genérica à onerosidade 
excessiva, sem apresentar elementos próprios e necessários 
previstos no artigo 478 do código civil. R. sentença 
mantida. Recurso de apelação não provido.

Trata-se de recurso de apelação 

interposto em face do teor da r. sentença de fls. 171/174 dos autos, que 

julgou procedente o pedido inicial deduzido na presente ação de 

cobrança, para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 18.279,91 

(dezoito mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos).

A parte requerida recorre, alegando, em 

síntese, que “conversas no whatsapp” não podem ser admitidas como 

meio idôneo de contratação entre empresas; que há nítido desequilíbrio 

entre as partes, decorrente da excessiva onerosidade no cumprimento da 

prestação; que não tem possibilidade de adimplir a pretensão da 

apelada, pois recebeu apenas 6% pela intermediação dos contratos; e, 

que não foram observadas as normas do Banco Central do Brasil. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 

194/196, requerendo, em suma, o desprovimento do recurso. 
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Feito redistribuído a esta Relatoria, nos 

termos da Portaria n° 01/2016 e da Resolução nº 737/2016.

Do essencial, é o relatório, ao qual se 

acresce, para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.

O apelante avençou pagar 11% (onze por 

cento) de comissão ao apelado e, agora, após o apelado cumprir sua 

prestação, se recusa a cumprir sua obrigação livremente pactuada, 

alegando que “conversa no whatsapp” não é meio de prova idôneo da 

avença, que há onerosidade excessiva e que não foram observadas as 

normas do Banco Central.

Ora, com todas as vênias, documentos  

eletrônicos constituem meio de prova idôneo para comprovar obrigação 

livremente anuída. Com o desenvolvimento da tecnologia, até 

empréstimos bancários são feitos por meio eletrônico. Além disso, o 

próprio apelante não nega o pacto. Ao contrário, confessa-o ao registrar 

em sua contestação que “De fato, o funcionário da empresa Requerida 

aventou a possibilidade de uma parceria para intermediação de contratos de 

empréstimos junto ao Banco Daycoval” (fls. 132). 

Por seu turno, o apelante inova em suas 

razões de apelação, aduzindo à “onerosidade excessiva” e à violação de 

“normas do Banco Central do Brasil”. Tais alegações não podem ser 
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admitidas, pois, deduzindo-as somente agora, em apelação, não foram 

apreciadas pelo Douto Juiz a quo e nem submetidas ao efetivo 

contraditório, inclusive submetendo-as a eventual dilação probatória.

Ademais, o apelante apenas aventa 

genericamente à onerosidade excessiva, sem apresentar elementos 

próprios e necessários previstos no artigo 478 do Código Civil.

Registre-se também, que a alegada 

ciência da apelada sobre as comissões recebidas pela apelante, bem 

como o teor da Resolução nº 4.294/2013 do Banco Central do Brasil 

não apresentam qualquer obste ao cumprimento da obrigação 

livremente assumida pela apelante perante a apelada.

Desse modo, com o devido respeito, a 

bem prolatada r. sentença recorrida deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto, nos exatos termos acima 

lançados, nega-se provimento ao recurso. 

Roberto Mac Cracken

           Relator
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