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ACÓRDÃO
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APELANTE: Flávio Rogério Firmino de Araújo (Adv. Flávio Cesar Santiago Chaves) 
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APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA. 
COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE 
IMÓVEL  NÃO  CONCRETIZADA.  CHEQUES 
DEVOLVIDOS.  DESISTÊNCIA  POR  PARTE  DO 
COMPRADOR.  PAGAMENTO  NÃO  REALIZADO. 
COMISSÃO  INDEVIDA.  RESULTADO  ÚTIL  NÃO 
ATINGIDO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- “Incabível comissão de corretagem no contrato de compra e 
venda de imóveis,  quando o negócio não foi  concluído por 
desistência  do  comprador,  não  atingindo  assim  o  seu  o 
resultado útil.”

- A desistência pelo comprador, como no caso dos autos, não 
tem o condão de onerar o vendedor com o ônus da corretagem. 
Afinal,  o  comprador,  localizado  pelo  corretor,  é  quem  deu 
causa à desistência do negócio, não sendo, portanto, suficiente 
o serviço de corretagem prestado, uma vez que não produziu 
resultado útil.  Portanto, o serviço de corretagem somente se 
tem  como  aperfeiçoado  quando  o  negócio  imobiliário  se 
concretiza, uma vez que o risco é da sua essência, não sendo 
devida a comissão mesmo após a aceitação da proposta. Logo, 
o  apelante  não  faz  jus  ao  recebimento  da  comissão  que 
postula. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.



ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos 
termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de fl. 141.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Flávio Rogério Firmino de 
Araújo, em face de José Sérgio Rodrigues de Melo,  contra sentença proferida pelo 
MM.  Juízo  da 1ª  Vara Cível  da  Comarca de  João Pessoa que,  nos  autos  da ação 
ordinária de cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na  sentença,  o  douto  magistrado  a  quo  entendeu  que  “a 
intermediação não resultou útil,  já que o negócio não se concretizou em razão da 
contraordem e devolução de todos os cheques, daí porque, entendo, não ser devida a 
comissão de corretagem pretendida.”

Nas suas razões, alega o recorrente, em suma, que os serviços 
de corretagem/intermediação foram prestados pelo apelante e que o pagamento da 
comissão de corretor não está sujeito ao adimplemento ou não do preço da compra 
na qual o corretor intermediou.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  total  do  recurso,  para 
reformar  a  sentença  vergastada  e,  por  consequência,  julgar  procedente  o  pleito 
inaugural.

Intimada,  a  apelada  apresentou  contrarrazões  requerendo  o 
desprovimento do recurso, para manter incólume a sentença recorrida (fls. 131/136).

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, 
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório. 

VOTO.

Consoante relatado, o recorrente promoveu a presente ação de 
cobrança, com o intuito de receber o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais)  referente  ao  contrato  verbal  de  corretagem,  no  qual  ficou  estipulado  o 
porcentual de 6% (seis por cento) do valor da venda.

 O feito tomou seu trâmite regular, sobrevindo a sentença ora 
guerreada  que,  conforme  relatado,  julgou  improcedente  o  pleito.  É  contra  essa 
decisão que se insurgiu o recorrente.



Verifica-se que o autor,  em inicial,  narra que firmou contrato 
verbal com o apelado para intermediar a venda de um imóvel com área aproximada 
de 40.000 m2, no Município de Bayeux, cuja a negociação atingiu o expressivo valor 
de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais). Sendo assim, cobra o valor de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de corretagem.

Analisando detidamente os autos,  observo que o contrato de 
compra e venda apresentado pelo apelante não restou formalizado e/ou concluído, 
uma vez que não ocorreu o pagamento das prestações acertadas pelas partes, já que 
todos os cheques pré-datados dados para pagamento do imóvel foram devolvidos 
sem provisão de fundos ou por divergência de assinatura, conforme se verifica nos 
documentos de fls. 62/66.

Como  cediço,  o  contrato  de  corretagem  funda-se  na 
aproximação das partes para efetivação de compra e venda de imóvel, de modo que a 
remuneração  do  corretor  depende  da  efetiva  concretização  do  negócio  entre  as 
partes, comprador e vendedor, cuja aproximação ele realizou.

Assim, é evidente a bilateralidade e onerosidade que cercam a 
relação contratual  em apreço. Sobre a natureza onerosa inserida nessa espécie de 
contrato, leciona o insigne doutrinador Arnaldo Rizzardo que “a onerosidade lhe é 
inerente, posto que, uma vez aproximada as partes, e consumado o negócio, assiste 
ao corretor o direito ao recebimento da remuneração.”1 

O nosso Código Civil ao tratar da matéria preceitua em seu art. 
725  que  “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.” 

Logo,  é  de  se  concluir  que  tais  honorários  dependem que o 
negócio  seja  concretizado,  ou  seja,  um  resultado  útil  obtido  e  para  o  qual  haja 
influência  do  corretor  pelos  seus  atos  de  intermediação.  Contudo,  consoante  já 
descrito, a relação celebrada entre os litigantes foi iniciada, no entanto, não atingiu o 
seu fim, vez que não ocorreu a tradição do imóvel, nem o pagamento das prestações 
acordadas.

Vale  salientar,  ainda,  que  a  possibilidade  de  recebimento  de 
comissão  de  corretagem  com  base  no  art.  725,  segunda  parte,  do  CC,  deve  ser 
devidamente interpretada, sob pena de se viabilizar o recebimento de honorários por 
parte do corretor sem a devida contraprestação, ou seja, sem a efetiva prestação do 
serviço  de  corretagem.  Desse  modo,  a  expressão  "arrependimento  das  partes" 
compreende  apenas  a  desistência  do  próprio  vendedor,  posto  que  fora  este  que 
contratou  os  serviços  de  corretagem.  Admitir  o  recebimento  da  comissão  de 

1 In, Rizzardo, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2009.
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corretagem quando a  desistência  do  negócio  seja  por  parte  do  comprador  é  por 
demais  temerária,  tendo  em  vista  a  possibilidade  de  conluio  entre  o  corretor  e 
terceiro. 

Nesse  toada,  destaco  precedentes  no  sentido  de  que  a 
remuneração do corretor necessita da concretização do negócio, vejamos:

RECURSO  ESPECIAL.  COMISSÃO  DE  CORRETAGEM. 
DESISTÊNCIA  POR  PARTE  DO  COMPRADOR.  VENDA 
NÃO  CONCRETIZADA.  INTERPRETAÇÃO  DO  ART.  725, 
DO  CÓDIGO  CIVIL.  HONORÁRIOS  DE  CORRETAGEM 
INDEVIDOS. 1. Incabível comissão de corretagem no contrato 
de  compra  e  venda  de  imóveis,  quando  o  negócio  não  foi 
concluído por desistência do comprador, não atingindo assim 
o seu o resultado  útil.  2.  RECURSO ESPECIAL A QUE SE 
NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO. (STJ – Resp 1485788 MG – Ministro 
Paulo de Tarso Sanseverino – 25/11/2014) 

"CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATO  DE 
CORRETAGEM.  ALIENAÇÃO  DE  EMPRESA.  PROPOSTA 
ACEITA PELO COMPRADOR. DESISTÊNCIA POSTERIOR. 
RESULTADO  ÚTIL  NÃO  CONFIGURADO.  COMISSÃO 
INDEVIDA.  -  Nos  termos  do  entendimento  do  STJ,  a 
comissão  de  corretagem  só  é  devida  se  ocorre  a  conclusão 
efetiva  do  negócio  e  não  há  desistência  por  parte  dos 
contratantes.  -  É  indevida  a  comissão  de  corretagem  se, 
mesmo  após  a  aceitação  da  proposta,  o  comprador  se 
arrepende e desiste da compra. Recurso especial provido" (REsp 
753.566/RJ,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA TURMA,  julgado  em 
17/10/2006, DJ 5/3/2007, p. 280). 

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 
NÃO REALIZADA EM RAZÃO DE NÃO APROVAÇÃO DE 
FINANCIAMENTO.  DEVOLUÇÃO  DO  SINAL  E 
COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA 
DE  AMBAS AS  RÉS CONSTATADA.  RECURSO  APOLAR. 
COMISSÃO  DE  CORRETAGEM  QUE  DEVE  SER 
DEVOLVIDA.  RESULTADO  ÚTIL  NÃO  ALCANÇADO. 
RECURSO  INOMINADO  DESPROVIDO.  RECURSO  MRV. 
DEVOLUÇÃO  DA  COMISSÃO  DE  CORRETAGEM  QUE 
DEVERÁ  SER  DE  RESPONSABGILIDADE  APENAS  DA 
IMOBILIÁRIA CORRÉ. DEVOLUÇÃO DO SINAL DEVIDO. 
AUTORA  QUE  NÃO  TEVE  CULPA  PARA  A  NÃO 
REALIZAÇÃO  DO  NEGÓCIO.  RETENÇÃO  DE  20%  DOS 
VALORES  PAGOS  NÃO  PREVISTO  NOS  CONTRATOS 
APRESENTADOS. RECURSO DA APOLAR: DESPROVIDO. 
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RECURSO DA MRV: PARCIALMENTE PROVIDO.  (TJPR –  RI 
003012545201081600120 Des. Renata Ribeiro Bau – 14/05/2015)

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO 
CONSUMATIVA.  NÃO  CONFIGURADA.  COMPRA  E 
VENDA  DE  IMÓVEL.  CORRETAGEM.  MEDIAÇÃO 
INICIALMENTE  REALIZADA.  NEGÓCIO  NÃO 
REALIZADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS 
À  ATUAÇÃO  DA  INTERMEDIADORA.  REMUNERAÇÃO 
DEVIDA.1. Uma vez expostos os fundamentos de fato e do 
suposto direito na peça recursal, com pedido de nova decisão, 
expressando  o  recorrente  seu  inconformismo  diante  da 
sentença,  reiterando  os  termos  da  contestação,  repele-se 
assertiva  de  não  conhecimento  do  recurso  em  razão  de 
preclusão  consumativa.2.  Conforme  dispõe  o  art.  725 do 
Código Civil, é devida a remuneração ao corretor que tenha 
conseguido  o  resultado  previsto  no  contrato  de  mediação, 
ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento 
das partes.3. A jurisprudência mais recente do STJ estabelece 
que o contrato de corretagem não impõe obrigação de meio, 
mas  de  resultado,  de  maneira  que  somente  é  cabível  o 
pagamento da comissão se a transação de compra e venda se 
concretizar,  ainda  que  eventualmente  ocorra  posterior 
arrependimento das partes.  O c.  Tribunal  Superior  justifica 
sua  postura  ao  traçar  uma  linha  diferenciadora  entre 
arrependimento  e  desistência,  reputando-se  indevida 
comissão de corretagem apenas neste último caso (Precedentes 
-  AgRg no Ag 719.434/RJ e REsp 1.228.180/RS).4.  De acordo 
com  a  corrente  doutrinária  dominante,  a  inconclusão  da 
compra e venda não torna insubsistente a corretagem que lhe 
antecedeu;  e  mesmo o pagamento do  corretor,  concluídas  a 
contento  as  negociações,  deverá  ser  efetuado  a  despeito  de 
eventual arrependimento do negócio por uma das partes (ou 
por ambas) ou, como no caso em apreço,  por circunstâncias 
que  nada  dizem  respeito  à  intermediadora.5.  Preliminar 
rejeitada. Apelação não provida. (TJDF -  APC 20110710113439  -  Des. 
FLAVIO ROSTIROLA  - 08/04/2015)

Sendo assim, entendo que a desistência pelo comprador, como 
no  caso  dos  autos,  não  tem  o  condão  de  onerar  o  vendedor  com  o  ônus  da 
corretagem.  Afinal,  o  comprador,  localizado  pelo  corretor,  é  quem  deu  causa  à 
desistência  do  negócio,  não  sendo,  portanto,  suficiente  o  serviço  de  corretagem 
prestado, uma vez que não produziu resultado útil. 

Portanto,  o  serviço  de  corretagem  somente  se  tem  como 
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aperfeiçoado quando o negócio imobiliário se concretiza, uma vez que o risco é da 
sua essência,  não sendo devida a comissão mesmo após a aceitação da proposta. 
Logo, o apelante não faz jus ao recebimento da comissão que postula. 

Diante  de  tais  considerações,  nego provimento  ao  presente 
apelo, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça  do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca 
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

João Pessoa, 15 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


