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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 O I miii mil mil um um um um mu mi m 
*03538618* 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n° 0036632-84.2007.8.26.0000, da Comarca de 

São Paulo, em que é apelante COLLISEUM ENGENHARIA E 

PROJETOS LTDA sendo apelado WTORRE ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES S/A. 

ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "REJEITADA A PRELIMINAR, JULGARAM 

PREJUDICADO O AGRAVO RETIDO E NEGARAM PROVIMENTO À 

APELAÇÃO NOS TERMOS QUE CONSTARÃO DO ACÓRDÃO. V. U.", 

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

integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores VANDERCI ÁLVARES (Presidente) e 

SEBASTIÃO FLÁVIO. 

São Paulo, 11 de maio de 2011. 

AMORIM CANTUARIA 
RELATOR 
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APELAÇÃO COM REVISÃO nQ 0036632-84.2007.8.26.0000 

25a Câmara 

Apelante: COLLISEUM ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. 

Apelado: WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A 

Comarca: SÃO PAULO - 42a VARA CÍVEL 

VOTO nD. 14.441 

MEDIAÇÃO - COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - SISTEMA 
"BU1LT TO SUIT" - NATUREZA JURÍDICA - REJEIÇÃO DO PEDIDO 
DO AUTOR - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA -
ARGUIÇÃO DE VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE 
FÍSICA DO JUIZ - INOCORRÊNCIA - INCONFORMISMO DA 
DEMANDANTE APOIADA NA TESE DE QUE A SENTENÇA FOI 
LANÇADA CONTRA PROVA DOS AUTOS - DESCABIMENTO -
AGRAVO RETIDO TIRADO PELA PARTE VENCEDORA - RECURSO 
PREJUDICADO - MEDIAÇÃO - CONTRATO QUE RECLAMA ÊXITO 
DO MEDIADOR NA APROXIMAÇÃO DAS PARTES NO NEGÓCIO -
NEGÓCIO CONCLUÍDO COM TERCEIRO - APROXIMAÇÃO NÃO 
COMPROVADA - COMISSÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. 
A instrução foi presidida por Juiz Substituto e quando os autos tornaram à 
Vara para sentença, aquele magistrado já estava designado para atuar em 
outra Comarca, de maneira que ficou desvinculado de julgar o processo, 
restando íntegra a regra do artigo 132 do CPC. 
Superada a preliminar de nulidade e bem assim, prejudicado o agravo retido, 
no mérito, restou evidenciado pela documentação contida nos autos, que a 
atuação da apelante não resultou na celebração do contrato de locação na 
modalidade conhecida como "built to suit" com a empresa demandada, que 
unicamente ficou responsável pela construção do imóvel que se destinaria à 
locação, mas não logrou promover a aproximação com o locador, cujo objetivo 
foi alcançado por outra empresa, a quem se reputam os créditos da mediação 
no próprio contrato de locação. 

A demandada, em outras palavras, embora tivesse participado da operação 
"built to suit" como construtora, sua posição no negócio não decorreu da 
mediação da apelante, ou de atunção que de alguma forma tivesse resultado 
na aproximação dela com a locadora. 

PRELIMINAR REJEITADA E AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. 
APELAÇÃO DESPROVIDA. 

Apelação com Revisão n°. 0036632-84.2007.8.26.0000 
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1. Trata-se de apelação tempestiva e preparada, manejada pela 

demandante, inconformada com a sentença que rejeitou o pedido de 

cobrança, fundado em contrato de mediação, endereçado à apelada, e a 

condenou a pagar as custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios fixados por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Em preliminar, a apelante arguiu nulidade da sentença, 

alegando maltrato ao princípio da identidade física do juiz, porquanto o 

magistrado que colheu a prova oral não sentenciou o feito. 

Ainda nesse passo, reproduzindo excertos dos depoimentos 

colhidos em juízo, a apelante concluiu ter sido a sentença lançada em 

descompasso com as provas carreadas para os autos, de modo que o 

prejuízo pela inobservância do princípio da identidade física do juiz restou 

configurado, residindo nesse ponto o vício e incorreção do julgado 

hostilizado. 

Quanto ao mérito afirmou ter sido ela quem aproximou a 

apelada da sua cliente, a empresa Vecto Gray, cujo interesse era conseguir 

um imóvel para instalação de sua planta industrial, adotado o sistema de 

locação denominado built to suit. 

Em vista da prova produzida, afirmou ter direito à 

remuneração pela sua exitosa atuação na mediação do negócio. 

Apelação com Revisão n". 0036632-84.2007.8.26.0000 
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O recurso foi respondido, insistindo a demandada, em 

preliminar, no conhecimento do agravo que se processou retido nos autos, 

inconformada com a decisão que indeferiu a contradita tirada contra o 

depoimento da testemunha Rodrigo Ávila Sarti (fl. 347), antigo sócio da 

autora. 

Rebateu a preliminar de nulidade da sentença, por ofensa ao 

art. 132 do CPC, e, no mérito, postulou a manutenção da sentença. 

É o relatório do essencial, adotado o da sentença quanto ao 

mais. 

2. A apelação não vinga. 

A Corte Suprema, de há muito tempo, proclamou não se 

revestir de "caráter absoluto o princípio da identidade física do juiz" (STF - Ia 

Turma, RE 65.815. Min. Eloy da Rocha, j . 4.4.75, DJU 15.5.75, apuã Código 

de PROCESSO CIVIL e Legislação Processual em Vigor, Theotonio 

Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli com a 

colaboração de João Francisco Naves da Fonseca, Saraiva, 43a Edição, 2011, 

Art. 132: la.). 

Seguindo esta mesma orientação o Pretório Excelso ainda 

proclamou: "Mesmo tendo colhido toda a prova da audiência, o juiz transferido 
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de comarca perde a competência para proferir sentença" (STF Pleno: RTJ 

131/1.209, ob. cit., p. 257). 

Disso resulta que, se o magistrado que colheu a prova oral 

era juiz substituto, e dois dias depois da audiência que ele presidiu cessou 

a sua designação para auxiliar na 42a Vara Cível da Capital (reprodução 

do DJE, fl. 469), então, a partir do dia 29 de março de 2007, ele perdeu a 

competência para proferir a sentença. 

Foi o que se passou nesta causa. Depois de oferecidos 

memoriais, com carga dos autos à autora de 28/03/2007 a 30/03/07, e à ré 

de 02/04/07 a 04/04/07, quando os autos voltaram à conclusão para 

sentença, o I. Dr. Juiz de Direito Substituto já não estava mais na Vara 

onde presidira a audiência de instrução, o que equivale dizer não mais 

tinha jurisdição para julgar a causa. 

Assim, porque a regra acolhida pelo artigo 132 do CPC 

restou inteiramente preservada na espécie, a sentença proferida pela I. 

Dra. Juíza Auxiliar da 42â Vara Cível da Capital não padece de nenhuma 

nulidade. 

De outra banda, ante a solução dada à causa, o agravo retido 

tirado pela apelada resta prejudicado. 

Apelação com Revisão nu. 0036632-84.2007.8.26.0000 
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A apelante é empresa, como ela própria se qualificou, 

"voltada à área de prestação de serviços de engenharia, projetos, intermediação na 

compra e venda, locação e administração de imóveis". 

Por contatos que manteve cora a empresa VETCO GRAY 

ÓLEO E GÁS LTDA. a apelante soube que aquela empresa pretendia fazer 

uma locação de um imóvel, e nele instalar sua planta industrial, pelo 

sistema denominado built to suit. 

Built to suit (em português: "construído para servir") é uma 

expressão conhecida no mercado imobiliário usado para identificar 

contratos de locação a longo prazo no qual o imóvel é construído para 

atender os interesses do locatário, já predeterminado. 

Trata-se, portanto, um contrato atípico (CC art. 425). 

Traço marcante deste contrato é o fato do terreno e a 

construção que nele será feita atenderem, de forma especial no que se 

refere à localização e características, a pessoa que posteriormente irá 

alugá-lo, por um prazo bastante longo. 

Não havendo regulamentação legal desse tipo de contrato, as 

partes podem ainda ajustar regras especiais não contempladas na Lei 

8.245/91. O locador, por exemplo, tem a possibilidade de captar fundos 

para o investimento, mediante garantia com os recursos advindos da 
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locação do empreendimento, emitindo títulos reportados a valores 

imobiliários. Como a locação se faz, com garantia de cumprimento da 

obrigação do locatário, durante longo prazo (geralmente 10 ou mais anos), 

ao término da avença, o empreendedor recupera totalmente 

desembaraçado o imóvel, valorizado pela planta erguida no seu terreno. 

Não é, portanto, uma singela locação de imóveis. 

Em torno desse negócio, a empresa demandante enviou à 

demandada o documento datado de 22 de dezembro de 2004, reproduzido 

à fl. 26, no qual constava a nota de que concretizado o negócio de interesse 

da empresa Vecto Gray, sua comissão seria de 100% de um mês de 

locação, a ser paga (em anotação à mão) da seguinte forma: 30% a 30 dias 

da assinatura e 70% no pagamento do l9 aluguel. 

Porém, do exame da documentação contida nos autos 

concluo que da atuação da apelante não resultou a celebração do contrato 

de locação com a empresa demandada, na modalidade built to suit. 

De fato, em setembro de 2005, ano subsequente àquele 

constante no documento de fl. 26, quando a intervenção da apelante já 

resultara em fracasso, a empresa interessada na "contratação de planta 

industrial pelo modelo built to suit, contemplando terreno, construção 

civil, instalações elétricas e mecânicas", lançou um edital de tomada de 
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preços, reproduzido integralmente às fls. 133 e seguintes (datado de 

setembro de 2005). 

Este edital, no item 5.3.6, trazia a seguinte regra: "O 

pagamento dos honorários e emolumentos da ÁSIA PAC/OCUPANTES 

decorrentes do gerenciamento da transação, no montante equivalente a 

2,45 vezes o valor do aluguel mensal, deverá ser pago aos mesmos no ato 

da assinatura do contrato de locação ou documento assinado com o 

mesmo objetivo". 

A vencedora do certame foi a empresa DVR V 

Empreendimentos Imobiliários S/A, locadora. 

Ela assinou o instrumento do contrato de locação como 

locadora; outra empresa coligada a ela, DVR Participações Ltda., também 

assinou o contrato elaborado segundo o modelo built to suit, na qualidade 

de garantidora da locadora. 

A Vetco Gray é a locatária, e a empresa do grupo, Vetco 

Limited garantiu a locação como fiadora. 

A demandada, WTorre Engenharia e Construção S/A 

também compareceu no contrato como construtora. 

Apelação com Revisão n'J. 0036632-84.2007.8.26.0000 
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Sucede que a relação jurídica estabelecida com a construtora 

formou-se entre a locadora que manifestou desejo de contratá-la, às suas 

expensas (consideranda iv, fl. 224). Dito de outra maneira, a 

responsabilidade da demandada ficou limitada à obrigação de construir, 

nos termos da cláusula 2.3: "A construtora construirá a Edificação no 

Terreno, às expensas exclusiva da LOCADORA ou por meio de recursos 

por esta última obtidos, de acordo com as especificações aprovadas pela 

LOCATÁRIA e indicadas no Projeto Executivo, Premissas, Memorial 

Descritivo e Especificações Técnicas, sendo certo que a CONSTRUTORA é 

responsável pela construção da Edificação nos termos da cláusula 17.2. A 

execução das obras deverá respeitar as normas técnicas aprovadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como todas as 

demais técnicas aplicáveis, as boas práticas e legislações complementares". 

Enfim, caso a demandada teve interesse de ser locadora, 

podendo captar no mercado recursos para construção de planta industrial 

da empresa Vetco, em terreno de sua propriedade, esta aspiração não foi 

alcançada. Tampouco a Vetco conseguiu alugar a planta industrial que lhe 

interessava graças à atuação da apelante. 

A demandada, em outras palavras, embora tivesse 

participado da operação built to suit como construtora, sua posição no 

negócio não decorreu da mediação da apelante, ou de atuação que de 

alguma forma tivesse resultado na aproximação dela com a locadora. 

Apelação com Revisão n°. 0036632-84.2007.8.26.0000 
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Evidentemente a exclusividade do negócio da demandante 

com a WTorre não vinculava a Vetco Gray. A proposta da autora era 

intermediar o built to suit, não a construção. 

Como a demandante não demonstrou qualquer vínculo de 

sua cliente, a WTorre Engenharia e Construções S/A, com a empresa 

vencedora do certame, a DVR V Empreendimentos Imobiliários S/A, não 

se pode afirmar ter tido ela sucesso no negócio que a Vetco Gray concluiu. 

Ao reverso, até mesmo diante do conteúdo do item do edital, 

prevendo a atuação outra empresa responsável pelo "gerenciamento da 

transação" (rectius, do negócio), a participação da apelante na operação, 

além de não ter sido exitosa, longe ficou da indispensável aproximação 

entre os contratantes, para que pudesse exigir o pagamento da comissão 

reclamada (CC art. 728). 

3. Nestes termos, REJEITA-SE A PRELIMINAR, JULGA-SE 

PREJUDICADO O AGRAVO RETIDO E NEGA-SE PROVIMENTO À 

APELAÇÃO. 

DES. AMORIM CANTUÁRIA 

Relator 
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