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Área do Direito: Civil; Processual
Resumo: AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL E MORA. Instituto jurídico da mora pressupõe a
existência de obrigação. Impossibilidade de a citação da ação revisional constituir o locatário em
mora. Obrigação inexistente. Sentença proferida em sede de ação revisional: natureza constitutiva
quanto ao valor do novo aluguel [estabelecido]. Impossibilidade de mora quanto ao novo valor do
aluguel antes de constituída a obrigação por sentença. TERMO A QUO PARA O JUROS DE MORA.
CORRETA EXEGESE DA LI 69. Juros de mora somente podem incidir após (i) haver obrigação; e (ii)
ter havido retardo no adimplemento. Obrigação do novo aluguel constituída e aperfeiçoada através
da sentença constitutiva da ação revisional. Termo a quo para cômputo de juros moratórios que
somente tem lugar após o trânsito em julgado. Impossibilidade de retroação à citação e
inaplicabilidade da STF 254. Correta exegese da LI 69 que somente admite a correção monetária -
sem juros - desde a citação.
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1. Consulta

A EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA. (doravante denominada simplesmente “RT”), por
intermédio de seu ilustre advogado o Doutor Waldir de Arruda Miranda Carneiro, honra-nos com a
presente consulta, na qual nos indaga sobre o termo a quo para cômputo dos juros de mora em Ação
Revisional de Aluguel Comercial.

Para tanto, a Consulente encaminhou-nos cópias das principais peças de Ação Revisional de
Locativo Mensal em que figura como ré, incluindo, entre outras: a) a petição inicial; b) a sentença de
procedência da pretensão de revisão do aluguel; c) o pedido de execução provisória, instruído com a
memória de cálculo do valor devido pela RT, feito pelo autor da ação, com base no CPC
(LGL\1973\5) 475-B e 475-J; d) a impugnação ao pedido de execução provisória feita pela RT; e) a
decisão monocrática indeferindo a execução provisória; f) o acórdão de apelação da sentença de
procedência da ação principal de revisão do aluguel; g) o acórdão proferido em sede de Embargos
de Declaração opostos contra o acórdão de apelação; h) a decisão negando seguimento ao Recurso
Especial interposto em face do acórdão de apelação [complementado pela decisão dos Embargos de
Declaração]; i) a decisão do STJ [negando provimento ao AIDD de REsp]; j) o acórdão proferido pelo
STJ em sede de Agravo Regimental interposto contra a decisão que negou provimento ao AIDD de
REsp; k) o pedido de cumprimento de sentença já transitada em julgado [instruída de nova memória
de cálculo aritmético do valor da condenação ao pagamento dos novos alugueres]; l) a decisão do
juiz da execução intimando a RT a pagar o valor calculado pelo exeqüente; m) a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentado pela RT [com depósito de verba incontroversa]; n) a resposta
do exequente à impugnação ao cumprimento de sentença; o) a decisão que recebeu a impugnação
ao cumprimento de sentença no efeito suspensivo; p) a manifestação do Ministério Público de São
Paulo; e q) a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, acolhendo o cálculo
elaborado pelo exequente.

AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL E MORA

Página 1


