
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 825.706 - SP (2006/0118962-7)
 
RELATOR : MINISTRO NILSON NAVES
AGRAVANTE : COMSAT BRASIL LTDA 
ADVOGADO : GLÁUCIA CALLEGARI E OUTROS
AGRAVADO  : INPAR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA 
ADVOGADO : ELISA JUNQUEIRA FIGUEIREDO E OUTROS
AGRAVADO  : GLOBAL REALTY S/A 
ADVOGADO : ROSELI FERREIRA RODRIGUES E OUTROS

DECISÃO

Estou de acordo com a decisão que, na origem, inadmitiu o 
especial. Preliminarmente, não houve a alegada ofensa ao art. 535 do 
Cód. de Pr. Civil, tendo o Tribunal de origem se pronunciado de forma 
suficiente sobre a matéria dos autos.

No mais, quanto ao mérito, também sem razão a recorrente. 
Vê-se que o colegiado analisou os elementos de prova dos autos e 
cláusulas contratuais para decidir, de um lado, pela impossibilidade de se 
reduzir, imediatamente, os alugueres, de outro, pela manutenção do 
segredo de justiça. Confiram-se os seguintes trechos do acórdão 
recorrido: 

"... conforme se vê dos termos do contrato firmado entre os 
litigantes ou sucessores, trata-se, em princípio, de avença complexa 
que abrangeu, além da locação em si, outros fatores, no denominado 
conceito built to suit, tal como se vê primeiramente do item a dos 
considerandos contidos no instrumento (fls. 77) onde se disse que se 
cuida de empreendimento construído de acordo com a necessidade 
específica do locatário, e sob sua encomenda, para o desenvolvimento 
de suas atividades e, mais adiante, no item 18.1 (fls 93), quando se 
afirmou que a presente locação é ajustada em caráter 'intuito 
personae', uma vez que a Locadora Inpar, através da interveniente 
Construtora, executará a construção da edificação, em regime Built to 
Suit, isto é, especialmente para atender as necessidades de uso da 
locatária Comsat e segundo suas especificações, visando os aspectos 
de funcionalidade e desenvolvimento específico de suas atividades.

Vai daí que, por esses fatores que se acham embutidos no 
contrato, não se mostra possível, em princípio, a imediata redução do 
locativo a pretenso valor de mercado quando não se pode estabelecer, 
desde logo, se o parâmetro adotado pelo perito contratado pela 
agravante observou os requisitos apontados, mesmo porque há de se 
ter em conta que a matéria exige exame mais aprofundado, ao longo 
da instrução processual, não sendo razoável a respectiva discussão 
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final em sede de simples agravo de instrumento tirado contra liminar 
não acolhida pelo juízo nos moldes pretendidos pela recorrente.
.................................................................................................................

Por último, não se mostrou desarrazoado o deferimento do 
processamento da causa sob segredo de justiça, em face das 
alegações da existência, no feito principal, de informações 
pertencentes a terceiros..."

Assim, para mudar tal entendimento, como quer a recorrente, 
necessário seria o reexame vedado pelas Súmulas 5 e 7.

Confirmando a decisão de fls. 184/186, nego provimento ao 
agravo.

Publique-se. 
Brasília, 08 de fevereiro de 2007.

Ministro Nilson Naves 
Relator
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