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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1013244-10.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CLEIZE 
APARECIDA SCABORO, é apelada RAFAELA SOUZA REIS DIAS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31ª 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 Desembargadores PAULO AYROSA 
(Presidente) e FRANCISCO CASCONI.

São Paulo, 5 de abril de 2018.

Carlos Nunes
Relator

Assinatura Eletrônica
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31ª CÂMARA

APELAÇÃO Nº: 1013244-10.2016.8.26.0554

APELANTE: CLEIZE APARECIDA SCABORO

APELADA: RAFAELA SOUZA REIS DIAS

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ

JUIZ DE DIREITO: LUÍS FERNANDO CARDINNALE OPDEBEECK

VOTO Nº: 30.138

MEDIAÇÃO  COMISSÃO DE CORRETAGEM - 
SERVIÇOS PRESTADOS - Ação de cobrança 
proposta com base em prestação de serviços de 
corretagem, na compra de um imóvel - Prova 
produzida que está a confirmar que a apelante teria 
apresentado o apartamento para a apelada, cujo 
negócio não se concretizou num primeiro momento  
Compra ocorrida posteriormente, mas de forma 
direta com o vendedor  Ausência de contratação 
escrita, com transferência da obrigação de 
pagamento para o comprador  Trocas de mensagens 
por whatsapp que não comprovam a contratação, 
sequer verbal  Visitação das unidades que não 
levam à conclusão de que teria havido verdadeira 
intermediação  Ação julgada improcedente  
Recurso improvido, com majoração da verba 
honorária sucumbencial. 
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Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por 

CLEIZE APARECIDA SCABORO, junto aos autos da ação de 

cobrança, proposta por ela contra a apelada RAFAELA SOUZA RESI 

DIAS, e julgada improcedente, consoante a r. sentença de fls. 74/75, 

cujo relatório adoto.

Recorre a autora.

Aduz, em suas razões, que a r. sentença de Primeiro 

Grau não tem como subsistir, vez que o negócio chegou a bom termo, 

tudo em decorrência da atuação da apelante. Esclarece que, como 

corretora, foi procurada pela apelada, pois pretendia adquirir um 

imóvel e, para tanto, acabou apresentando o empreendimento 

localizado na Rua Paula Sousa, sendo que logo após a apresentação, a 

apelada comprou a unidade, diretamente com o empreendedor, sem 

pagar a comissão devida. Sustenta a existência de contratação verbal. 

Assim, e tendo havido resultado útil, a comissão deveria ter sido paga. 

Traz precedentes. Pugna pelo provimento do reclamo, com reforma da 

sentença (fls. 76/83).

Recurso regularmente processado, com preparo, e 

com resposta a fls. 89/97, pugnando pela manutenção do julgado. 

É O RELATÓRIO.

Trata-se de ação de cobrança de comissão de 
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corretagem, em decorrência de prestação de serviços por parte da 

autora-apelante, ação essa julgada improcedente, sob o fundamento 

de que a autora não teria comprovado o fato constitutivo de seu 

direito, sendo que a documentação anexada não autorizaria o 

reconhecimento de contrato verbal. 

Pois bem.

O recurso não autoriza a reforma da sentença. 

Na verdade, a prova dos autos confirma que as 

partes teriam trocado mensagens, a respeito da compra de um 

apartamento, que se concretizou, mas depois da apresentação do 

mesmo. 

E esse negócio ocorreu de forma direta, entre a 

apelada e o empreendedor. 

Muito embora possa até ter ocorrido uma contratação 

verbal, a verdade é que as provas produzidas nos autos não são 

convincentes, no sentido de confirmar essa existência. 

A troca de mensagens pelo whatsapp, constante dos 

autos, não comprova a contratação havida, posto que em nenhuma 

das passagens há referência a esse fato. 

Discute-se a unidade, o preço, a forma de 

pagamento. Nada mais do que isso.

De uma análise dos documentos de fls. 09/20, em 

nenhum momento se observa qualquer referência a valores, comissão, 

ou outro pagamento. 

E, conforme bem anotou o Juízo, a praxe é que o 

pagamento da comissão venha através do vendedor, e não do 
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comprador, salvo se contratado assim. 

Não há qualquer documento que aponte para o 

pagamento da comissão, por parte da apelada, compradora da 

unidade. 

E era de se esperar, dada a profissão da apelante, de 

que ela providenciasse essa contratação, ou, ao menos, apontasse esse 

fato nas mensagens trocadas. 

Evidente, portanto que a contratação verbal não 

resultou demonstrada, ônus esse que cabia à apelante. 

Nesse sentido, aliás, esta C. Câmara já decidiu:

“APELAÇÃO. CORRETAGEM. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO 

NÃO COMPROVADA PELA PROVA 

DOCUMENTAL E DEPOIMENTO PESSOAL 

PRODUZIDOS NO PROCESSO. NEGÓCIO 

REALIZADO DIRETAMENTE ENTRE OS 

INTERESSADOS QUE RESULTOU NA PERMUTA 

DE IMÓVEIS. FATO RECONHECIDO NA 

DEMANDA, MAS CABIA À AUTORA O ÔNUS 

PROBATÓRIO DE DESCONSTITUIR TAL 

ACONTECIMENTO. INOCORRÊNCIA. 

RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento, 

cabia à autora provar que houve efetiva intermediação 

entre as partes para eficazmente os réus terem se 

beneficiado do seu trabalho para a conclusão do negócio, o 
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que não ocorreu. Apelação nº 

1003237-56.2016.8.26.0457 - ADILSON DE ARAUJO 

Relator”.

 

Ora, perfeitamente viável, desde que contratado 

expressamente, que a comissão seja paga pelo comprador. Mas esse 

fato deve ser devidamente comprovado, não só pela assunção da 

obrigação, mas também por fugir da praxe que é adotada no mercado 

(a comissão é paga por quem está vendendo). 

Diante de tais circunstâncias, a r. sentença merece ser 

mantida, porquanto resiste aos ataques do recurso. 

Por fim, temos a questão dos honorários 

sucumbenciais. A apelante está perdendo a ação. Assim, e atento a 

regra do art. 85 do NCPC, majoro os honorários para o patamar de 

12% sobre o valor atribuído à inicial, devidamente corrigido desde o 

ajuizamento da ação. 

    

Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso, observando-se a majoração determinada.

CARLOS NUNES

RELATOR
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