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Vistos, relatados e discutidos estes autos, 
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AGRAVANTE: COMSAT BRASIL LTDA. 
AGRAVADO: INPAR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA. E 

OUTRA 
COMARCA: SUMARÉ 

EMENTA: 1. Agravo de Instrumento -
Locação - Ação revisional 
Legitimidade tanto do locador, quanto 
do locatário. 
2. Contrato complexo que 
impossibilita a imediata redução do 
valor do locativo nesta sede - Exame 
aprofundado da matéria 
Necessidade. 
3. Consignação de valores 
Descabimento em ação revisional -
Recurso improvido. 

VOTO N° 10.918 

Trata-se de agravo de instrumento tirado em 
ação revisional de alugueres proposta pela locatária em face da 
decisão de fls. 435/438, que revogou a anterior, para fixar o locativo 
provisório exatamente no valor que vinha sendo pago pela agravante 
que sustenta, em síntese, haver firmado contrato de locação e outras 
avenças no importe atual de R$ 192.071,42, montante que considera 
excessivo e com acréscimo de cerca de 100% do valor original; 
ressaltou também que obteve laudo de profissional por ela contratado, 
que apurou o locativo mensal de R$ 62.790,45 e apesar de haver 
notificado as agravadas não obteve sucesso no objetivo de negociar a 
redução do aluguel, daí o ajuizamento da revisional onde o juízo, 
reconsiderando a posição anterior, indeferiu a consignação dos 
valores, manteve o valor pago e decretou segredo de justiça; destaca 
ainda que o art. 68, inciso II da Lei n. 8.245/91 impõe ao juízo o dever 
de fixar o aluguel provisório, norma que não restou atendida na r. 
decisão agravada; por outro lado, entende que nada impede a 
consignação dos valores em juízo, enquanto não há definição do valor 
do aluguel provisório e que não era o caso de se decretar o segredo de 
justiça. 
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Deferido em parte o efeito suspensivo, no 
que atine ao valor provisório, o recurso foi regularmente processado, 
com o traslado de peças e apresentação de contraminutas. 

Interveio nos autos, na qualidade de terceira 
interessada, a empresa Rio Bravo Securitizadora S.A. 

É o relatório. 

Tem-se dos autos que a agravante, na 
qualidade de locatária, firmou contrato denominado de locação com 
condição suspensiva e outras avenças tendo por objeto imóvel que 
seria edificado em determinado prazo figurando, originalmente, como 
locadoras a agravada Inpar Empreendimentos Patrimoniais Ltda. e a 
IBM Brasil - Ind. Máquinas e Serviços Ltda. (fls. 76) 

Posteriormente, por força de aditamento 
contratual, foi a locação cedida para a outra agravada, Global Realty 
Ltda. conforme se vê do documento de fls. 111/113, daí a respectiva 
inclusão no pólo passivo da demanda. 

Pese a insurgência constante da 
contraminuta, a doutrina e a jurisprudência têm admitido o ajuizamento 
da ação revisional prevista no art. 68 da Lei n. 8.245/91 tanto pelo 
locador como pelo locatário. 

A propósito, em sua minuciosa obra 
Comentários a Lei do Inquilinato (p. 472, Saraiva, 1.995) lembra o 
saudoso juiz Francisco Carlos Rocha de Barros, quando integrava o 
extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, que: Tem 
legitimidade para a propositura da ação revisional, qualquer uma das 
partes que figurem na relação jurídica de locação, ou seja, qualquer um 
dos contratantes, locador ou locatário, bem como eventuais sucessores 

Não diferente é a orientação de Waldir de 
Arruda Miranda Carneiro (in Anotações a Lei do Inquilinato, p. 108, RT, 
nota n. 4, art. 19) quando destaca que: Antes das últimas modificações 
na legislação relativa à locação residencial, consolidadas na Lei 
8.245/91, apenas o locador podia propor a ação revisional de aluguel 
(art. 49, § 4o, da Lei n. 6.649/79) Hoje, porém, tanto na locação 
residencial como na não residencial, o locatário pode ocupar o pólo 
ativo da referida ação por força do que dispõe o art. 19 da Lei n. 
8.245/91 
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E esse tem sido o direcionamento da 
jurisprudência: 

Revisional de aluguel. Pedido feito pelo locatário. 
Possibilidade (art. 68 da Lei n. 8.245/91) - (Segundo Tribunal de 
Alçada Civil, Al n. 778.675-00/2, relator atual Desembargador Júlio 
Vidal). 

A Lei n. 8.245/91 legitima tanto o locador como o 
locatário ao exercício da ação revisional, mas a fixação do aluguel 
provisório, quando pedido pelo locatário com vistas a sua redução, 
impõe a demonstração, de plano, da efetiva retração do mercado 
locatício (Segundo Tribunal de Alçada Civil, Al n. 603.387-00/7, 
relator atual Desembargador S. Oscar Feltrin). 

Mas, apesar de superada essa questão, 
tem-se que as peculiaridades que regem a espécie não autorizam a 
reforma da decisão agravada no que diz respeito à pretendida redução 
dos alugueres mensais a patamar inferior aquele vigente na data da 
propositura da ação. 

De fato, consoante salientado no bojo dos 
autos, não envolve o caso uma locação pura e simples de determinado 
armazém comercial comum. 

Ao contrário, 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 dai 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 
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aprofundado, ao longo da instrução processual, não sendo razoável a 
respectiva discussão final em sede de simples agravo de instrumento 
tirado contra liminar não acolhida pelo juízo nos moldes pretendidos 
pela recorrente. 

Ademais, cabe ponderar que, no fundo, tem 
a pretensão da agravante certa semelhança com a tutela antecipada, 
cujos requisitos, conforme já apontado, não estão preenchidos, motivo 
porque o agravo também por esse aspecto não pode prosperar. 

E bem assim pelos demais, eis que incabível 
a consignação de valores no âmbito da revisional, certo que eventual 
acertamento, se acolhida a pretensão, poderá ser efetivado em outro 
momento processual conforme se intui do art. 69 da Lei de Locações. 

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, circunstância que se coaduna com a regra 
aberta do inciso I do art. 155 do Código de Processo Civil (cf. Eduardo 
Alvim, Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, p. 601, RJ). 

Pelo exposto, por esses fundamentos, nego 
provimento ao agravo, cassada a liminar. 

ÍANNA CQTÉIM 
RELATOR 

4 


