
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA 

REGISTRADO(A) SOB N° 

A C Ó R D Ã C i uni! uni mu um um mu um um mi m 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n° 9156991-70.2008.8.26.0000, da Comarca de 

São Paulo, em que são apelantes/apelados MIRALTA 

ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e WT SY 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. 

ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA DO 

RECURSO ADESIVO DA RÉ, POR MAIORIA DE VOTOS, CONTRA O 

VOTO DO REVISOR QUE ANULAVA A SENTENÇA.", de 

conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra 

este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores VANDERCI ÁLVARES (Presidente) e 

MARCONDES D'ANGELO. 

São Paulo, 4 de maio de 2011. 

ANTÓNIO BENEDITO RIBEIRO PINTO 
RELATOR 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - 25a CÂMARA 

Ref: APELAÇÃO COM REVISÃO N° 992.08.037348-7 
Ação revisional de aluguel (proc. n° 114.275/07) 
Comarca de São Paulo - Foro Regional de Pinheiros - 5a Vara Cível 
Sentença: Meritíssimo Juiz Francisco Carlos Inouye Shintate 
Competência: Locação de imóveis 
Rectes/Recdos: Miralta Assessoria em Gestão Empresarial Ltda.; 

Wt Sy Empreendimentos Imobiliários S/A 
(Recurso Adesivo) 

VOTO n° 18.200 

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AÇAO REVISIONAL DE ALUGUEL -
Contrato atípico {buit-to-suit) que encerra amplo feixe de direitos e deveres, 
relativos a contratos de construção, empreitada, financiamento e incorporação 
imobiliária, além de outras características próprias - Cláusula de renúncia à 
revisão do valor da remuneração mensal paga pela autora válida e eficaz, na 
medida em que firmada paritariamente com a ré enquanto na livre 
administração de seus interesses patrimoniais disponíveis, não se confundindo 
com a renúncia ao direito constitucional de ação (CF, art. 5o, inc. XXXV) -
Carência da ação confirmada. 

Ausência de interesse recursal da ré no que pertine ao pedido de alteração 
da fundamentação da sentença (de carência da ação por ausência de interesse 
processual para impossibilidade jurídica do pedido), à míngua de utilidade -
Procedência do pedido contraposto: condenação da autora ao pagamento de 
multa penal equivalente a três aluguéis, por violação do contrato - Litigância 
de má-fé não configurada - Recurso de apelação não provido. Recurso 
adesivo não conhecido em parte. Na parte conhecida, provido em parte. 

1. Trata-se de APELAÇÃO COM REVISÃO e RECURSOADESIVÓ\ 

tirados contra a r. sentença prolatada às fls. 689/690 (proc/n 114.275/07), 

cujo relato adoto, que: (a) EXTINGUIU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO O 
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PROCESSO dessa ação revisional de aluguel que MIRALTA ASSESSORIA 

EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. move (com fundamento em contrato 

atípico denominado buit-to-suit) contra WT SY EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S/A, por ausência de interesse processual (CPC, art. 267, 

inc. VI); e, (b) JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO 

formulado por esta última. 

Embargos declaratórios pela autora às fls. 702/713; acolhidos em parte 

para sanar contradição, alterando-se o dispositivo da sentença para: (a) 

distribuir as despesas processuais; (b) carrear a cada uma das partes as verbas 

honorárias de seus respectivos patronos, por sucumbência recíproca; e, (c) 

corrigir erro material, substituindo-se a expressão "ação renovatória" por 

"ação revisional de aluguel" (cf. r. decisão de fls. 719/719v). 

A ré também embargou de declaração (fls. 721/728), porém seu recurso 

foi rejeitado (cf. r. decisão de fl. fl. 729). 

Inconformada, a autora apela às fls. 731/762. Alega, em breve suma, 

que: (a) a cláusula de renúncia ao direito de revisão de aluguéis inserta no 

instrumento contratual colacionado à inicial é nula, pois tal direito é previsto 

expressamente no art. 19 da Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991 (Lei do 

Inquilinato), norma cogente que não pode ser transgredida pela vontade das 

partes, em razão da supremacia do interesse público consolidado no art. 45 da 

Lei. Argumenta, que a sentença é ilógica, porquanto de um lado reconhece a 

indisponibilidade do direito à ação revisional, e, de outro,^reconhecera 

Apelação com Revisão n° 992.08.037348-7 - ^ ^ 
Comarca de São Paulo - Foro Regional de Pinheiros - 5a Vara Cível ^ ^ — ^ ^ ^ 

Voto n° 18.200 ^ ^ Z ^ ^ ^ 
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validade da disposição que a proíbe por força do princípio da liberdade 

contratual. Invoca os princípios da função social do contrato e da preservação 

da comutatividade (CC/2002, arts. 317, 421, 473, 478 e 2.035). Diz que a 

Súmula n° 357 do C. STF, que reputa válida a renúncia ao direito à ação 

revisional, está superada há muito. Enfim, diz ter direito de revisão dos 

aluguéis sob a ótica da lei do inquilinato. Pugna pelo provimento do recurso 

para a anulação da sentença e retomada do curso processual na origem, com a 

produção das provas necessárias para o julgamento de procedência do pedido 

inicial, restaurando a vigência do aluguel provisório. 

Contrarrazões pela ré às fls. 857/889. 

Adesivamente recorre a ré (fls. 911/958). Aduz, em resumo, que: (a) o 

fundamento da extinção do processo sem resolução do mérito deve ser 

alterado de falta de interesse processual para impossibilidade jurídica do 

pedido revisional de aluguel, uma vez que o contrato em foco é atípico, não 

de locação, ou então deve haver julgamento de improcedência do pedido 

revisional (CPC, art. 269, inc. I); (b) o pedido contraposto comporta 

acolhimento, pois evidentes os prejuízos materiais que lhe foram causados 

ante o ajuizamento da ação pela autora; (c) a autora deve ser sancionada por 

litigar de má-fé; (d) a autora deu causa à ação e sucumbiu em maior parte, 

devendo arcar com a totalidade das despesas processuais e honorários 

advocatícios. Requer o provimento do recurso nos termos ora alinhavados. 

Contrarrazões ao recurso adesivo às fl. 1.020/1.055. Na oporturófádè7\ 

suscita preliminar de ausência de interesse recursal. Argumentáainda que a \ 

Apelação com Revisão n° 992.08.037348-7 
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sucumbência deve ser mantida tal como imposta na sentença, porém ressalva 

que em caso de procedência do adesivo deve ser fixada equitativamente 

(CPC, art. 20, § 4o). 

É o relatório do necessário. 

2. Conheço do recurso de apelação da autora porque presentes os 

requisitos de admissibilidade. No mérito, porém, não procede. Deixo de 

conhecer da parte do recurso adesivo da ré, em que pretende a alteração do 

fundamento da sentença que decretou a carência da ação da autora - de 

ausência de interesse processual para impossibilidade jurídica do pedido 

(CPC, art. 267, inc. VI) - , à míngua de interesse recursal. 

Com efeito, da mesma forma que se exige o interesse processual para 

que a ação possa ser julgada pelo mérito, há necessidade de interesse recursal 

para que o recurso possa ser examinado em seus fundamentos, consoante o 

binómio necessidade + utilidade. Contudo, a reforma da sentença no que diz 

respeito a alteração da fundamentação da sentença na forma pretendida não 

trará resultado útil para a ré, motivo pelo qual, nesta parte, não comporta 

conhecimento. 

No mais, conheço do recurso adesivo da ré, que procede em parte. 

Cuida-se de ação revisional de aluguel proposta por MIRALTA 

ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. em face de^WTlSYX 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, em que pretende a redução V 

Apelação com Revisão n° 992.08.037348-7 
Comarca de São Paulo - Foro Regional de Pinheiros - 5a Vara 
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dos aluguéis previstos no instrumento particular de contrato de construção, 

locação com condição suspensiva e outras avenças (cópia dos instrumentos e 

aditivos às fls. 25/73), por duplo fundamento: (a) elevação dos aluguéis por 

incidência do reajuste contratual previsto com aporte no IGP-M/FGV, 

incompatível com mercado imobiliário; (b) aumento excessivo da oferta 

locatícia de imóveis do género durante o curso da relação contratual, o que 

tornou a locação onerosa e incompatível com o mercado. 

Apreende-se dos autos, com efeito, que em 25 de abril de 2001 a ré WT 

SY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A entabulou contrato de 

"construção, locação com condição suspensiva e outras avenças" com SONY 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. (cópia do instrumento às fls. 25/45), em 

que o objeto contratual consistia: (a) na aquisição de terreno determinado 

pela primeira (nominada locadora); (b) construção de imóvel pré-moldado 

(sistema de edificação tilt up) pela WALTER TORRE JÚNIOR 

CONSTRUTORA LTDA. (a encargo da primeira), e; (c) locação do imóvel, 

pelo prazo de dez anos contados da expedição do habite-se, àquela segunda 

(nominada locatária), com opção de compra, decorridos cinco anos do início 

da avença. 

No início do ano de 2002 o ajuste havia se tornado desinteressante para 

a usuária primitiva, que cedeu sua posição contratual à autora, à época 

denominada LINKLATERS LTDA., que conhecendo as particularidades do 

contrato originário, tornou-se cessionária daquela outra, se sub-rogando em 

todos seus direitos e obrigações, além de se obrigar a custear algurms^utras 

adaptações e acabamentos no imóvel para que se adaptasse à suafinalidade. 

Apelação com Revisão n° 992.08.037348-7 
Comarca de São Paulo - Foro Regional de Pinheiros - 5a Vara Cível( 
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Em razão da natureza do contrato (built-to-suit) - que não é, como quer 

fazer crer a autora, puramente de locação de imóvel, visto que esta é apenas 

uma de suas facetas, na medida em que apresenta elementos dos contratos de 

construção, empreitada, financiamento e incorporação, além de outras 

características próprias - , fizeram as partes constar do instrumento que o 

valor da remuneração mensal a encargo da autora não se referia somente ao 

uso e gozo do imóvel, mas também o custo de aquisição do terreno e da 

construção do imóvel pela ré, além de remunerar-lhe o capital próprio e de 

terceiros, obtido no mercado financeiro. Além disso, renunciaram o direito de 

pleitear judicialmente a revisão da remuneração (cláusula n° 21, alínea "h" à 

fl. 42). 

O negócio jurídico firmado entre as partes não se submete exclusiva ou 

preferencialmente ao regime jurídico das locações de imóveis urbanos para 

fins residenciais ou comerciais (Lei n° 8.245/91). A avença contempla em seu 

bojo amplo feixe de direitos e obrigações às partes que extrapolam os limites 

da pura locação de imóvel, o que põe a legislação especial da locação em 

segundo plano quanto ao negócio jurídico sob exame, que deve ser regido 

pela autonomia da vontade privada, em atenção ao princípio da liberdade de 

contratar. 

Cuidando-se de contrato paritário, em que as partes entabularam trocas 

úteis e justas de acordo com suas vontades e em posição de igualdade (par a 

par), ou seja, não sendo a renúncia predisposição de direito unilateral imposta 

por parte dominante em contrato de adesão, a renúncia ao direito de revisar a 

remuneração é válida e eficaz, por força e homenagem ao princí] 

Apelação com Revisão n° 992.08.037348-7 
Comarca de São Paulo - Foro Regional de Pinheiros - 5a Vara Cível 
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objetiva e da função social do contrato (CC/2002, arts. 421 e 425). 

O raciocínio é o mesmo relativo à cláusula compromissória instituída 

com aporte na Lei de Arbitragem (Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996), 

sobre o qual muito se discutiu acerca de sua constitucionalidade face ao 

direito subjetivo público de ação, expresso no art. 5o, inc. XXXV, da 

Constituição Federal. Ora, não tendo sido obrigatória a renúncia ao direito de 

revisar a remuneração, assim como, em regra, não é a instituição de 

arbitragem, lícita é renúncia entabulada livremente pelas partes enquanto na 

administração de seus direitos patrimoniais disponíveis, à luz da facultas 

agendi. 

Não se confunda a renúncia ao direito de revisar a remuneração 

contratual - denominada impropriamente de aluguel - , com o princípio da 

inafastabilidade do controle judicial de lesão ou ameaça a direito, dirigido ao 

Legislativo, Executivo e Judiciário, que impõe a eles a obrigação de garantir 

aos interessados o direito de verem suas pretensões relativas a ameaças de 

lesões ou lesões apreciadas por este último Poder. 

Não impede a Constituição a renunciabilidade da ação em abstraio, pois 

as pessoas sempre podem, na administração de seus direitos disponíveis, 

deixar de levar seus litígios à apreciação do Judiciário. Tome-se como 

exemplo a determinação do Código Civil que prevê ser lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem litígios mediante concessões mútuas, quando 

relativos a direitos patrimoniais de caráter privado, como na^i|5otese\ 

(CC/2002, arts. 840/841). / | 

Apelação com Revisão n° 992.08.037348-7 ^ L ^ ^ ^ 
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Destarte, repito, a cláusula de renúncia inserta no instrumento contratual 

por vontade livre das partes, enquanto na administração de seus interesses 

patrimoniais disponíveis, é válida e eficaz {pacta sunt servandá). Por essa 

razão, confirmo a carência da ação decretada na origem por ausência de 

interesse processual (CPC, art. 267, inc. VI). 

Passo ao exame do recurso adesivo manejado pela ré. 

Ao ingressar com esta ação revisional de aluguéis a autora infringiu a 

disposição contida na cláusula inserta no contrato em que se comprometera a 

não fazê-lo (n° 21, alínea "h", do instrumento contratual). Assim, deflagrou a 

incidência da cláusula penal de n° 15, alínea "a", expressa à fl. 58, que previa 

que aquele que infringisse cláusula ou disposição contratual estaria obrigado 

ao pagamento da penalidade, em quantia correspondente a três vezes o valor 

do aluguel à parte contrária. 

Assim, não sendo o valor da cominação imposta na cláusula penal 

superior ao da obrigação principal; não se mostrando desproporcional às 

peculiaridades do negócio jurídico sob exame, e; tendo sido fixada 

livremente pelas partes em comum acordo em quantia reputada suficiente 

para reparar eventual prejuízo decorrente de violação do contrato, é ele 

devido inteiramente, mormente porque não se pode dizer que a obrigação 

tenha sido cumprida em parte, porquanto o contrato está vigendo por tempo 

indeterminado (CC/2002, arts. 412/413). 

No mais, não reputo a autora litigante de má-fé por ter 

Apelação com Revisão n° 992.08.037348-7 
Comarca de São Paulo - Foro Regional de Pinheiros - 5a Vara Cí' 
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revisar o valor da remuneração que paga à ré. Não encontro em sua conduta 

processual ter agido de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano 
r 

processual à parte contrária. E improbus litigator quem se utiliza de 

procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil 

ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo 

procrastinando o feito, o que não se vê na hipótese (in "Código de Processo 

Civil comentado e legislação extravagante, 10a ed., S. Paulo: RT, 2008, p. 

213, nota 1 ao art. 17). 

Por fim, diante da improcedência do pedido principal e da procedência 

do contraposto, caberá a autora o pagamento das despesas processuais, 

ademais da verba honorária advocatícia que fixo em 15% sobre o total da 

condenação (CPC, art. 20, § 3o, alíneas "a", "b" e "c"). 

3. Ante o exposto: (a) NEGO PROVIMENTO AO RECURSO da 

autora MIRALTA ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., e 

assim mantenho o decreto de carência da ação proferido na origem, e; (b) 

NÃO CONHEÇO DE PARTE DO RECURSO ADESIVO interposto pela 

ré WT SY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIA S/A. NA PARTE 

CONHECIDA, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, e, 

com fulcro no art. 269, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto. Em consequência condeno a autora 

ao pagamento de multa prevista na cláusula penal de n° 15, alínea "a", 

constante da fl. 58, equivalente a três aluguéis mensais vigentes nc^niómêntOv 

da liquidação. / 

Apelação com Revisão n° 992.08.037348-7 ^ 
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Sucumbente, carreio à autora as despesas do processo, ademais da verba 

honorária advocatícia em favor dos patronos da parte contrária, que fíxo 15% 

sobre o montante líquido da condenação (CPC, art. 20, § 3o, alienas "a", "b" e 

"c"). 

É o meu voto. 

ANTÓNIO BENEDITGKIBEIRO PINTO 
Desembargador Relator 

Apelação com Revisão n° 992.08.037348-7 
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: PROCESSO N° 
! COMARCA 
jRECURSO 
ÍRECORRENTE(S) 

992.08.037348-7. 
SÃO PAULO. 

APELAÇÃO COM REVISÃO. 
MIRALTA ASSESSORIA EM GESTÃO 

! EMPRESARIAL LTDA. 
i RECORRIDO(S) : WT SY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. 

Juiz(a) 
Processo n" 
Ofício 

DADOS EM IaINSTÂNCIA 
: FRANCISCO CARLOSINOUYE SHINTATE. 
: 114.275/07 
: 5" VARA CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO 

VOTO N° 15.260/11 

Vistos. 

1. VOTO: 

Respeitados os entendimentos dos 

demais integrantes da Turma Julgadora, afirmo ser 

despicienda, no caso, no meu sentir, toda a discussão a respeito 

da nulidade ou não da cláusula, livremente pactuada pelas 

partes, impeditiva da disponibilidade de exercício da ação 

revisional, inserida no contrato firmado. 

Nulidade de pleno direito só 

subsistiria, tratando-se de contrato de locação comercial, se 

estivesse sujeito à Lei de Luvas, e no prazo inicial da 
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contratação, apenas para o locador, para garantir o 

exercício do comércio, sem sobressaltos pelo locatário. 

Nem mesmo ganha relevo 

intocável, salvo melhor juízo, tratar-se, no caso, de contrato 

atípico, até porque a entrega do imóvel pela ré à autora 

caracteriza contrato de locação e não de investimento, ajustado 

valor certo de aluguel (pelo uso, gozo e fruição da coisa, 

mediante retribuição pecuniária, pelo exercício da posse direta), 

independentemente do amplo feixe de direitos e deveres que 

esse contrato encerra. 

O que impende examinar, nesta 

quadra, é se agiu com acerto, ou não, o insigne e culto juiz de I o 

grau, ao ditar comando de carência da ação revisional, fundado 

na ausência do interesse de agir. 

£, para tanto, de forma que se me 

afigura muito simplista, data vénia, Sua Excelência depois de 

tecer juízo de valor e fixar liminar e provisoriamente, o 

aluguel de R$ 237.635,65 (FLS. 362). contra o vigente à época 

de R$ 354.178,25, optou por lançar prestação jurisdicional de 

extinção do processo revisional, sem apreciação do mérito, sob o 

fundamento de falecer interesse processual à autora, porque 

válida a cláusula de "renúncia ao direito de revisão do 

APELAÇÃO COM REVISÃO N° 783.577-0/0 - JALES 
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aluguel" (VlDE SENTENÇA EM FOLHAS 6Ô9/697), 

revogando a liminar deferida. 

£ certo que quando da outorga da 

liminar que fixou o aluguel provisório, a ré brandiu Agravo de 

Instrumento contra essa decisão, almejando efeito suspensivo, 

que lhe foi negado por esta Colenda Câmara (AI n° 1.128.054-

0/0). 

O juízo de carência, preservado o 

entendimento do digno magistrado de I o grau, foi mal 

decretado. 

Ainda que as partes tenham 

livremente pactuado pela "renúncia ao direito de revisão do 

aluguel", entendo que tanto à locatária quanto à locadora se 

reservaria o direito de, a qualquer tempo, vir a juízo para obter o 

pronunciamento judicial sobre o "preço real*, em face do 

princípio comutativo e atento à boa fé objetiva que deve 

reger todas relações contratuais, para evitar-se o 

enriquecimento sem causa de um dos contratantes em 

detrimento do outro. 

Ora, à evidência, fírmou-se 

naquela cláusula contratação que representa eventual 

desequilíbrio contratual a uma das partes: a ora autora, 

APELAÇÃO COM REVISÃO N° 783.577-0/0 - JALES 
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segundo sua alegação, tendo a seu favor, até mesmo, a fixação 

de valor de aluguel provisório pelo digno juiz presidente da 

causa. 

Não há falar-se na intangibilidade 

do contrato, em virtude da aplicação da princípio "pacta sunt 

servanda". 

Não é por outra razão que em 

conformidade com o ensinamento de Clóvis Bevilacqua1, mesmo 

sob o império da lei substantiva civil anterior, ele já incitava e 

admitia confiar na ousadia dos juízes para 

"prover os casos novos e preencher a. 
lacunas no direito escrito, enquanto não sobrevêm 
reforma exigida pela evolução social". 

E arrematou para o bem da evolução 

do direito obrigacional que: 

"o conflito entre a rigidez do 
princípio conservador e garantidor - pacta sunt 
servanda - e a regra excepcional da justiça -
rebus sic stantibus, se resolve, na prática e na 
jurisprudência, pela boa-fé na interpretação dos 
contratos, e, na legislação, pela saturação da 
moral, da vida jurídica". 

2"Evolução das teorias dos contratos em nossos dias" in Revista de Crítica Judiciária, pág. 
28/143. 
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E, também esclarecedor, a propósito, 

o ensinamento do professor Martinho Garcez Neto1, antes da 

entrada em vigor do novo Código Civil brasileiro/2002, para quem 

"natural que as reformas 
legislativas se inclinem pela inclusão da 
doutrina da revisão judicial dos contratos, como 
conquistas irreversíveis das modernas 
codificações civis, a exemplo do que deverá 
ocorrer brevemente em nosso país (anteprojeto 
de Código das Obrigações, artigo 322), 
seguindo os modelos do Código Civil italiano, de 
1942 (artigos 1.467 a 1.469), do Código Civil do 
Egito, de 1949 (artigo 147), do Código Civil 
português, de 1967 (artigo 437) e do Código de 
Obrigações polonês, de 1934 (artigo 269)." 

Também na Inglaterra e Alemanha 

tem se verificado a aplicação do instrumento de exceção ao 

princípio do pacta sunt servanda, com o fim de manter a boa-fé, 

equidade e vontade das partes nas relações contratuais. 

Sobre o renascimento deste 

instrumento de reequilíbrio contratual, Orlando Gomes teceu 

esclarecedor estudo, elucidando o momento de transição pelo qual 

passava a esfera jurídica contratual, visto que 

3 "Temas atuais de direito civil", pág. 17. 
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"o princípio da força obrigatória das 
convenções, pelo qual o juiz estava obrigado a fazer 
cumprir os efeitos do contrato, quaisquer que fossem 
as circunstâncias ou as consequências, está abalado. 
O legislador intervém, a cada instante, na economia 
dos contratos, ditando medidas que, tendo aplicação 
imediata, alteram os efeitos dos contratos 
anteriormente praticados, e vai se admitindo o poder 
do juiz de adaptar seus efeitos às novas 
circunstâncias (cláusula rebus sic stantibus), ou de 
exonerar o devedor do seu cumprimento, se ocorrer 
imprevisão. Por f im, desde que os contratos são fonte 
de obrigações e estas importam limitação da 
liberdade individual, entendia-se que os seus efeitos 
não deveriam atingir a terceiros. O contrato era res 
inter alios acta. Mas as necessidades sociais 
impuseram a quebra, ainda que excepcional, desse 
princípio da relatividade dos efeitos do contrato, para 
a satisfação de certos interesses coletivos privados". 

Assim sendo, a referida cláusula 

consolida-se como um fator de relativização do caráter absoluto 

do contrato, isto é, um equilibrador do princípio do pacta sunt 

servanda. 

Portanto, "o contrato deve ser 

considerado não só quanto à obrigação de prestar, mas, também, 

em função das obrigações de conduta que o envolvem em cada 

uma de suas fases. O aplicador do direito deve cotejar a conduta 

do agente com os modelos de conduta socialmente exigíveis à 

situação, para apurar o respeito à boa-fé objetiva, integrando 

aqueles a contratos omissos, nulificando cláusulas que os 
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contrariem, e deles se servindo como vetor interpretativo do 

negócio jurídico". (Cfr. artigo brilhante do Professor e Juiz 

titular do Io Colégio Recursal de São Paulo, dr. José Paulo 

Camargo Magano, sob o título "A Boa-Fé Objetiva - Uma Visão 

Geral", "in" "Revista dos Juizados Especiais", n. 31, Fiúza 

Editores, jan/mar. de 2004, pp. 11 "usque" 22). 

2. Conclusão: 

Pelo meu voto, portanto, anulo a 

sentença para afastar o decreto de carência da ação, baixando 

os autos ao digno juízo de I o grau, para o prosseguimento com 

realização da indispensável perícia. 
r 

E como voto. 

VANDERCI ALVARES 
Revisor 
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DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE N°22.970a 

Vistos. 

Embora respeitando o ponto de vista 
inserto no voto do insigne desembargador Vanderci Alvares, ouso 
discordar de Sua Excelência para acompanhar o voto do não menos 
ilustre desembargador relator António Benedito Ribeiro Pinto, com\os 
seguintes acréscimos: 

De fato, o pacto de "built-to 
operação complexa composta por diversas obrigações assk 
pelas partes contratantes. E, dentre os compromissos assumia ?s 
investidor, cita-se a aquisição de um terreno especificado 
empresa contratante, a contratação de uma construtort p< 
realização das obras cujo projeto foi desenhado conforme indvçaçoe 
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do contratador, e, também, a captação de recursos pelo investidor n® 
mercado. De outro lado, a empresa contratante compromete-se jc. 
permanecer no imóvel e pagar remuneração mensal por um 
determinado período de tempo, suficiente ao retorno financeiro 
traçado. < 

Vê-se que a locação é o ato final desi a 
contratação complexa e a sua remuneração visa ao pagãmente a o 
investimento como um todo, incluindo os seus riscos, não se baseanc o 
apenas no valor de mercado do bem e na realidade locatícia ca 
região. 

Trata-se, pois, de um contrato atípico 
com normas próprias que, se ignoradas, o desnaturam. 

Nesse sentido vale citar trecho do vot o 
do eminente desembargador Vianna Cotrim, proferido no julgamento 
do Agravo de Instrumento n °. 893.789-0/7, julgado em 22.08.2005: 

"Ao contrário, conforme se vê do. 
termos do contrato firmado entre os litigantes ou sucessores trfà{a-se 
em princípio, de avença complexa que abrangeu, além da loa 
si, outros fatores, no denominado conceito 'built to suit', tal 
vê primeiramente do item a dos 'considerandos' cont\ 
instrumento (fls. 77) onde se disse que se cuida de empree* 
construído de acordo com a necessidade específica do locatár, 
sua encomenda, para o desenvolvimento de suas atividades 
adiante, no item 18.1 (fls. 93), quando se afirmou eme 
locação é ajustada em caráter 'Intuito personae", uma vez 
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LOCADORA INPAR, através da INTERVENIENTE CONSTRUTORA, 
executará a construção da EDIFICAÇÃO, em regime "Built to Si.it", 
isto é, especialmente para atender as necessidades de uso da 
LOCATÁRIA COMSAT e segundo suas especificações, visando OÍ 
aspectos de funcionalidade e desenvolvimento específico de $uc 
atividades " 

Saliente-se que a invariabilidaãe da 
remuneração mensal é imprescindível ao pacto em comento até 
porque as relações oriundas do contrato refletem em interesses de 
terceiros investidores. 

Por esse motivo, ao contrário do 
afirmado pelo douto desembargador Vanderci Alvares, a revisão da 
remuneração é que feriria os princípios da função social do cot trato 
e da boa-fé objetiva, gerando uma insegurança jurídica, justamente 
por conta do caráter complexo do contrato de "built-to-suit", zujos 
efeitos influenciam na esfera de terceiros, 

Ressalte-se que, numa interpretição 
sistemática e até teleológica do Código Civil, o principie da 
relatividade contratual não é absoluto, devendo a função social do 
pacto ser observada também em relação aos seus efeitos extgrrioq, ou 
seja, em relação aos terceiros que se submetem aos efeitos n 
jurídico principal. 

Outrossim, como muito bem 
douto Relator: 
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"Cuidando-se de contrato paritário, em 
que as partes entabularam trocas úteis e justas de acordo com suas 
vontades e em posição de igualdade (par a par), ou seja, não sendo a 
renúncia predisposição de direito unilateral imposta por parte 
dominante em contrato de adesão, a renúncia ao direito de revisar a 
remuneração é válida e eficaz, por força e homenagem ao princípio 
da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC/2002, arts. 421 
e425)". 

Portanto, a revisão da remuneração 
paga mensalmente poderá gerar nítido desequilíbrio contratual, 
acarretando prejuízos aos envolvidos direta ou indiretamente no 
negócio jurídico. 

De mais a mais, ao propor a ação 
revisional, a contratante agiu com deslealdade e infringiu cláusula 
contratual expressa, sendo mesmo de rigor a incidência da 
penalidade prevista. 

Ante o exposto, pelo meu voto NEGO 
recurso da autora, DOU PARCIAL 

"ecurso da requerida e 
PROVIMENTO ao 
PROVIMENTO, na parte conhecida, ao 
JULGO PROCEDENTE o pedido contrapàslp, nos termos do voto do 
Ilustre Relator, com os acréscinms propostos 

~^= 

MARCONDES D 'ANGELO 
DESEMBARGADOR - 3°JUJZ 
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