
COLETÂNEA IBRADIM 
DEZEMBRO 202.0 

ESTUDOS DE 

DIREITO 
IMOBILIÁRIO 

HOMENAGEM A SYLVIO CAPANEMA DE SOUZA 

COORDENAÇÃO: 
ANDRÉ ABELHA 

PREFÁCIO: 
MELHIM NAMEM CHALHUB 

APRESENTAÇÃO: 
 IBRADIM 

FÁBIO HILUY  EDITORA 





DEVER DE RENEGOCIAR? 
ANÁLISE CRÍTICA DE ASPECTOS 

PROCESSUAIS E MATERIAIS 
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Resumo: Neste texto é feita uma breve análise crítica do, assim chamado, dever de 
renegociar. São mencionados aspectos processuais e materiais do tema. 
Palavras-chave: Dever de renegociar. Interesse de agir. Contratos. Revisão. 
Sumário. Introdução. 1 O pacta sunt servanda e a renegociação de condições contra-
tuais. 2 Dever de renegociar e o interesse de agir. 3 Dever de renegociar e o mérito do 
pedido judicial de revisão contratual. 4 A situação de, no próprio contrato, haver regra 
impondo que haja, sendo necessário, tentativa de renegociação. Conclusão. Referências 
Bibliográficas. 

INTRODUÇÃO 

O presente texto é uma homenagem ao Professor Sylvio Capanema que, recen-
temente, nos deixou. Em sua vasta e importante produção científica, o homenageado 
se notabilizou por bem conciliar a teoria e a prática, de forma a disseminar seus ensi-
namentos tanto na Academia quanto no dia-a-dia forense. Também por essa qualidade 
Sylvio Capanema deixa saudades, sendo mais que justa a homenagem que o Instituto 
Brasileiro de Direito Imobiliário — IBRADIM a ele presta, organizando esta obra coletiva. 
Dito isso, passamos à introdução do tema específico deste artigo, mencionando que na 

' Membro honorário do IBRADIM e Coordenador do Conselho Jurídico da Presidência do Secovi-SP Advogado. 
2  Professor Doutor de Direito Processual Civil da Universidade de São Paulo; membro da Comissão de Contencioso 
Imobiliário do IBRADIM e do Conselho Jurídico do SindusCon-SP Advogado. 
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doutrina tem sido afirmada, já há algum tempo, a existência de um dever de renegociar 
que seria decorrência da cláusula geral de boa-fé e atuaria notadamente quando por  
causas inesperadas e incontornáveis, tiver sido comprometida a possibilidade de normal 
cumprimento de obrigações contratuais preconizadas em contratos de execução diferida 
e/ou em contratos de longo prazo de execução. De seu lado, na 2a  edição de tradicional e 
importante obra, o aqui homenageado, ao comentar a regra da lei de locações que trata 
da ação revisional, chegou a ensinar que a ele não parecia "que possa a lei obrigar alguém  
a tentar celebrar acordo"' e, em vista disto, Sylvio Capanema também afirmava não ser 
condicionante do direito de ajuizar a demanda revisional que tivessem havido prévias 
tentativas de composição. O longo tempo desde então decorrido, como a já referida 
corrente doutrinária que tem afirmado existir o dever de renegociação nos anima, pois, 
a tecer considerações críticas a respeito dessa questão, analisando se tal "dever" tem 
implicações no plano processual, em especial quanto ao interesse de agir. Também será 
estudada a repercussão "material" da inobservância a tal "dever", verificando se, e em 
que medida, isso pode influir no desfecho do julgamento de mérito de demandas judiciais 
que sejam ajuizadas com o objetivo de postular a revisão de contratos. É o que passamos 
a fazer, fechando esta introdução, mencionando que, em vista dos limites deste artigo, 
apenas se tratará, aqui, de vínculos firmados entre particulares "paritários e simétricos", 
na linguagem adotada pelo artigo 421-A do Código Civil'. 

1 0 PACTA SUNT SERVANDA E A RENEGOCIAÇÃO DE 
CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

Ao assinar um contrato, as partes que se dispõem a praticar tal ato o fazem com 
o objetivo de planejar, juridicamente, o modo de ser e os efeitos de uma dada relação ju-
rídica. E tal planejamento, ao ser realizado o contrato, passa a ser revestido da segurança 
necessária para que, na hipótese de alguma das partes se afastar da programação, seja 
possível fazer com que os efeitos programados sejam produzidos de maneira forçada ou, 
a depender do caso, se possa fazer incidir a sanção jurídica cabível em face daquele que 
deixou de seguir o contratado. Em vista disso, é tradicional a referência a que o contrato 
faz lei entre as partes ou, na expressão latina, a menção ao pacta sunt servanda, de ma-
neira a deixar claro que, ao se vincular a uma contratação, aquele que o faz se submete 
à necessidade de observar o quanto do contrato consta. 

Nesse contexto se pode afirmar que, na regra geral, uma contratação realizada 
não permite a alteração forçada das condições ajustadas. Assim sendo, a renegociação 

SOUZA, Sylvio Capanema de. A Nova Lei do Inquilinato Comentada. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 288. 
^ Com redação dadapela Lei Federal 13.874/2019. Assim, no geral, este artigo não analisará, por exemplo, relações 
de consumo e/ou outras que envolvam partes em posição díspar que, em tese, possa permitir haja maior facilidade 
de obtenção da revisão das condições contratadas. 
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tem por pressuposto aquele que também condiciona a própria negociação "original", de 
maneira que apenas se pode falar em renegociação se houver mútua e efetiva concor-
dância entre as partes interessadas. Corroborando isso, a Lei de Liberdade Econômica, ao 
incluir o parágrafo único do artigo 421 do Código Civil, fê-lo para afirmar que "nas relações 
contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalida-
de da revisão contratual."5  

A despeito de ser essa a regra geral, incumbe à lei prever, excepcionalmente, hi-
póteses de revisão, em que esta poderá ocorrer mesmo que contra a vontade de alguma 
das partes interessadas. Exemplo didático dessa possibilidade encontra-se no artigo 19 
da Lei Federal 8.245/91, quando afirma que, não havendo acordo, depois da vigência por 
três anos da relação locativa, as partes poderão postular a revisão judicial do "aluguel, 
a fim de ajustá-lo ao preço de mercado". Tirante essas situações eleitas pelo legislador, 
vigora a regra geral já mencionada acima, no sentido de não se aceitar a revisão, a menos 
que haja acordo entre os interessados. 

Apesar de ser assim, é viva a polêmica a respeito de saber se, com base no dis-
posto nos artigos 478 e 317 do Código Civil, seria lícito postular a revisão de condições 
contratuais à vista de alterações fáticas que se enquadrem nas hipóteses previstas nes-
sas duas regras legais. Afirma-se ser viva a polêmica, eis que parte da doutrina recusa 
essa possibilidade, afirmando que, no geral, a hipótese do artigo 478 apenas poderia 
levar à resolução do contrato, enquanto o disposto no artigo 317 seria de incidência limi-
tada à política de correção monetária do ajuste'. De outro lado, doutrinadores de escol 

5  Gustavo Tepedino e tais Cavalcanti questionam a efetividade desse comando legal afirmando que no ordenamento 
constitucional brasileiro há princípios que fazem com que não se possa ter como mínima a possibilidade de inter-
venção nos contratos. Referidos autores também afirmam que a regra em comento não teria adicionado nada a 
nosso ordenamento eis que a "excepcionalidade da revisão contratual" decorreria dos requisitos preconizados pelos 
artigos 317 e 478 do Código Civil, que permanecem com mesma redação. TEPEDINO, Gustavo e CAVALCANTI, Laís. 
Notas sobre as alterações promovidas pela Lei n. 13.874/2019. In: SALOMÃO, Luís Felipe; CUEVA, Ricardo Villas 
Bôas; e FRAZÃO, Ana (coords.). Lei de Liberdade Econômica e seus impactos no Direito Brasileiro. São Paulo: RT, 
2020. p. 505. Ousamos divergir eis que, com razoável frequência aportam ao foro pedidos de revisão de vínculos 
contratuais o que, s.m.j., faz com que seja, no mínimo, saudável, por seu caráter didático, regra legal que expressa-
mente mencione que deve ser excepcional tal intervenção. 

Olivar Vitale, ao analisar os artigos 317 e 478 do Código Civil, defende uma leitura restrita de tais normas, chegan-
do a afirmar, no tocante ao 478, que o devedor não tem o poder de querer impor a revisão do contrato, eis que, se a 
lei conferisse a ele tal prerrogativa, "teria o legislador imputado ao credor o dever de aceitar condições contratuais 
que talvez jamais aceitasse no momento da contratação, impondo a ele ônus econômico por vontade alheia, sem 
o seu consentimento." VITALE, Olivar. Covid-19: Onerosidade excessiva e revisão contratual. Disponível em https:// 
www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-edilicias/323603/covid-19-onerosidade...%2003/,  acesso em 9 ago. 2020. 
Em sentido similar, José Fernando Simão e Alexandre Gomide mencionam que o artigo 317 do Código Civil foi criado 
para "assegurar o quanto possível, o valor real da prestação" e também esclarecem que a regra não serve para 
postular a revisão de contrato sem que haja alteração do valor da prestação. E prosseguem tais autores, mencio-
nando, a seu turno, o artigo 478 do Código Civil: "segundo a letra da lei, permite-se ao devedor pleitear a resolução 
do contrato e, somente ao credor, de modo a evitar a extinção do contrato, compete oferecer ao devedor a manu- 
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defendem que referidas regras legais também permitem o pedido de revisão, desde 
preenchidos os requisitos legais ali referidos, sendo fruto dessa posição o que consta 
Enunciado 367 do CJF, assim redigido: "em observância ao princípio da conservação  
contrato, nas ações que tenham por objeto a resolução do pacto por excessiva onerosi 
de, pode o juiz modificá-lo equitativamente, desde que ouvida a parte autora, respeitada, 
sua vontade e observado o contraditório". 

Em vista do acima mencionado, pode-se dizer que o próprio direito à revisão dg 
contratos é, no geral e para dizer o mínimo, de difícil caracterização. Se assim é quanta 
ao mais, parece ser possível dizer que também há pouco espaço para afirmar a existência 
de um indispensável dever de renegociação. 

Parece corroborar essa afirmação o que consta dos ensinamentos de doutrinadores 
que preconizam a existência de tal dever, eis que, quando o mencionam, ressalvam seu 
caráter excepcional, que apenas se apresentaria na medida em que presentes as condições 
fáticas que serviriam para autorizar a incidência do direito à revisão contratual. Nesse senti-
do, André Roberto de Souza Machado afirma que o dever de renegociar corresponde a um 

direito contratual exigível da outra parte, desde que preenchidos certos 
pressupostos que tornarão legítimo o seu exercício. Não se trata, portan-
to, de um direito potestativo a um novo contrato, à revelia das legítimas 
expectativas já estabelecidas em razão do contrato vigente. Não se trata, 
tampouco, de> um direito tardio ao arrependimento ou um salvo-conduto 
para não cumprir o que fora contratado, por mera perda de interesse ou 
por oportunismo negociai.' 

A seu turno, Anderson Schreiber esclarece que 

O dever de renegociar não é, como se vê, o dever de obter um certo 
resultado, mas sim um dever de comportamento. Desdobra-se em dois 
aspectos fundamentais: (a) para quem sofre o desequilíbrio, o dever de 
renegociar impõe informar prontamente o desequilíbrio contratual ao outro 
contratante, formulando um pleito de revisão do contrato; (b) para quem 
se beneficia do desequilíbrio, o dever de renegociar impõe analisar, com 
seriedade, o pleito eventualmente apresentado pelo outro contratante e 
respondê-lo, ainda que para negá-lo...8. 

tenção do vínculo, com novas condições do contrato". SIMÃO, José Fernando; e GOMIDE, Alexandre. incorporação 
imobiliária: resolução/revisão dos contratos de promessa de compra e venda em tempos de pandemia. Disponível 
em https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-edilicias/328583/incorporacao-imobiiiaria-resolucao-revisao-
-dos-contratos-de-promessa-de-compra-e-venda-em-tempos-de-pandemia,  acesso em 9 ago. 2020. 
'SOUZA MACHADO, André Roberto de. A aplicação do dever de renegociar. Disponível em https://www.migalhas. 
com.br/coluna/migalhas-edilicias/323961/a-aplicacao-do-dever-de-renegociar,  acesso em 25 jul. 2020. 

SCHREIBER, Anderson: Dever de renegociar. Disponível em httpsillgenjuridico.jusbrasii.com.br/artigosi  
535666717/dever-de-renegociar, acesso em 25 jul. 2020. 
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Na mesma esteira, Luiz Augusto da Silva afirma que a prerrogativa em comento 
faz com que 

os contratantes podem vindicar um do outro que se engajem seriamen-
te em renegociações para preservar o contrato. A via é de "mão dupla". 
A parte prejudicada engajar-se seriamente significa: informar o fato que 
impacta o equilíbrio contratual tão logo saiba dele, e formular proposta de 
revisão com base em dados objetivos sobre a economia do negócio. Já 
à parte beneficiada cabe receber a proposta; respondê-la em tempo ra-
zoável; aceitá-la ou oferecer contraproposta factível; e motivar a eventual 
negativa de revisão. A lei ordena o comportamento, não o resultado.' 

Sendo assim, s.m.j., bastante limitado o espectro de incidência do tal dever'''. Pas-
samos, agora, à análise de importante tema processual que poderia decorrer do "dever" 
em estudo. 

2 DEVER DE RENEGOCIAR E O INTERESSE DE AGIR 
Retomando o acima exposto, citamos novamente as palavras de Schreiber, quan-

do ele diz que a tentativa de renegociação caracteriza um "dever de comportamento", 
e isso, para verificar se, do ponto de vista processual, tal "dever" poderia ser entendido 
como uma condição sem a qual não se poderá ter o julgamento de mérito de demanda 
judicial que contenha pedido de revisão das condições contratuais. 

Para tanto, cabe relembrar que nosso ordenamento jurídico processual se filia à 
teoria eclética do direito de ação, de maneira que, tal como professado por Enrico Tullio 
Liebman, para o mérito de uma demanda poder ser conhecido e julgado, o autor tem de 
demonstrar que as condições da ação foram devidamente satisfeitas. Nesse sentido, no 
CPC/2015 o artigo 17 preceitua que "para postular em juízo é necessário ter interesse 
e legitimidade." No que interessa ao presente texto analisaremos, somente, a questão 
do interesse de agir, que é entendido como sendo um interesse secundário, em relação 
ao interesse de obter o bem da vida objeto da discussão, e é normalmente desdobrado 
no binômio necessidade e adequação. A adequação refere-se à escolha de um procedi-
mento que possa redundar num provimento adequado para solucionar o litígio. Por sua 
vez, a necessidade diz respeito a não ser possível obter o resultado almejado senão pela 

9  SILVA, Luiz Augusto da. O dever de renegociar contratos: o que é e modo de usar. Disponível em https:// 
www.migalhas.com.br/depeso/328581/o-dever-de-renegociar-contratos-o-que  e e modo-de-usar , acesso em 25 
jul. 2020. 
1°  Com conclusão similar à defendida no texto, vide artigo de Ana Frazão em que ela menciona ser "realmente difícil 
se pensar na existência de um dever geral de renegociação, que se aplique indistintamente a todos os contratos 
paritários.". FRAZÃO, Ana. Existe um dever de renegociar? Disponível em https://www.jota.info/paywall?redirect  
to = //www.jota.info/opiniao-e-ana lise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/existe-um-d ever-de-renego-
ciar-17062020, acesso em 9 ago. 2020. 
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"via" do processo jurisdicional. Quanto a isso, Humberto Theodoro Júnior afirma que falta 
interesse processual "se a lide não chegou a configurar-se entre as partes, ou se, depois  
de configurada, desapareceu em razão de qualquer forma de composição válida."ii De  
seu lado, Susana Henriques da Costa afirma que "não há necessidade de tutela ao credor 
de uma obrigação se a devedor está disposto a adimpli-la nos termos do desejado pelo 
mesmo credor."12  

Pois bem, recapitulada a definição e os ensinamentos acima, poder-se-ia ter a 
dúvida sobre se o tal "dever" de renegociar poderia ser entendido como sendo elemento 
sem o qual o mérito do pedido judicial de revisão não poderá ser julgado. Em outras 
palavras, aquele que entende ter direito a obter a modificação de condições contratuais 
ficaria obrigado a, primeiro, tentar a renegociação extrajudicial para, somente depois de 
frustrada essa possibilidade, ir ao Judiciário pedir a revisão forçada? 

A resposta nos parece ser negativa. Explica-se. Tal como exposto acima, a dinâmi-
ca normal de uma contratação liga-se à manutenção das condições ajustadas. Isso quer 
dizer que é razoável e legítimo esperar que a contraparte em uma relação contratual ten-
de a se posicionar contrariamente à sua revisão. Sendo assim, não parece desarrazoado 
que mesmo sem aguardar a concretização da negativa possa o interessado ir a juízo e 
pedir a revisão do contrato. Também milita no sentido dessa conclusão o modo, amplís-
simo, pelo qual o acesso à Justiça foi preconizado pelo artigo 5°, XXXV da Constituição 
Federal, de modo que parece rião haver razão para impedir que o mérito do pedido judicial 
de revisão contratual não seja julgado, única e tão somente, pelo fato de não ter havido a 
tentativa prévia de renegociação. 

Nem se diga que a regra do § 3°  do artigo 3°  do CPC, quando afirma que se deve 
estimular a busca por "conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 
de conflitos", poderia alterar o acima dito13. É que não se desconhece a necessidade de 
haver estímulo e mesmo a atenção das partes à busca por soluções extrajudiciais de con-
trovérsias. Apenas não se admite que essa conveniência passe a ser condição para co-
nhecimento de pedidos que, notadamente no contexto acima delineado, em que já sabe 
da alta probabilidade de recusa ao pleito, de forma que esse condicionamento apenas 
tenderia a retardar o ingresso em juízo. Quanto muito, para que o "dever" de renegociar 
pudesse ter tal alcance, ao menos deveria haver, antes, a edição de lei que tornasse exi-
gível essa conduta prévia, inclusive, para que fique delineado o que formalmente deveria 

" THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. vol, I. 57. ed. Rio de Janeiro: GEN/Forense, 
2016. p. 164. 
12  COSTA, Susana Henriques da. Condições da ação. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 59. 

A este respeito Ana Frazão, de maneira absolutamente correta, menciona que: "a questão que ora se coloca não diz 
respeito às vantagens e à conveniência da renegociação, mas sim se ela pode ser traduzida como dever, a ser imposto 
coercitivamente contra uma parte que não quer renegociar." FRAZÃO, Ana. Existe um dever de renegociar?, cit. 
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ocorrer para caracterização do interesse de agir. Isso porque, como também professa a 
constituição Federal, "ninguém será obrigado a fazer ou deixar alguma coisa senão em 
virtude de lei", de forma que esse tipo de restrição ao direito de ação apenas poderia ser 
assim aplicado se houver regra legal específica que descreva o que, objetivamente, será 
entendido como necessário para "preparar" o ingresso em juízo. 

Reitere-se que não se está, aqui, a desprestigiar o caminho da busca por soluções 
consensuais (pela via da negociação, conciliação e/ou da mediação); está-se, apenas, 
a dizer que no contexto do até aqui exposto não se aceita a ideia de que o "assim dito" 
dever de renegociação possa ser entendido como uma condição da ação cuja ausência 
impeça o julgamento de mérito de pedidos revisionais. 

Analisaremos, agora, as eventuais repercussões materiais que, no momento de 
julgar o mérito, a inobservância ao "dever de renegociação" poderá, eventualmente, ter. 

3 DEVER DE RENEGOCIAR E O MÉRITO DO PEDIDO 
JUDICIAL DE REVISÃO CONTRATUAL 

Acima já foi dito que o dever de renegociar não se caracteriza como condição, cuja 
inobservância possa impedir o conhecimento do mérito de ações judiciais nas quais haja 
pedido de revisão contratual. Sendo assim, prossegue este texto com a análise sobre se, 
em que medida, a falta de atenção ao "tal" dever acarreta alteração da posição jurídica 
das partes no plano do direito material, a ponto disso influenciar o resultado meritório da 
demanda. 

Quanto a isso, o primeiro aspecto a merecer reflexão é o de saber se a recusa 
de renegociar poderia dar ensejo a pedido de execução específica. Também no tocante 
a esse tema nos parece negativa a resposta, eis que, a despeito do sistema processual 
conter alternativas procedimentais aptas a tutelar obrigações de fazer, tem-se que a tute-
la que obrigasse à abertura das tratativas de renegociação se revelaria verdadeiramente 
inútil, eis que, forçadas a negociar, se agravaria a já mencionada "natural" tendência, de 
ao menos uma das partes, resistir ao pleito, de forma que não parece razoável judicializar 
um pedido desse jaez, de modo que, mantido o interesse na revisão, haja desde logo o 
ajuizamento do pedido revisional. 

E parece corroborar isso a lição de Schreiber que, apesar de defender que se 
estaria diante de um dever, afirma que este se vincula a um comportamento e não a um 
resultado. Ou seja, em conformidade com tal importante posição doutrinária, o tal de-
ver estaria caracterizado mediante a realização de tentativas, sendo, tal como menciona 
Schreiber, para o "credor" da revisão, essa iniciativa desejável como modo de mitigar os 
danos que poderão decorrer da situação, de maneira que o quanto antes se apresentar a 
necessidade de revisão do liame contratual menores serão as repercussões adversas do 
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fato. De outro lado, no polo "devedor" da revisão, o "dever" redundaria na necessidade  
de, mesmo não sendo aceito o pleito, haver justificativa para a recusa o que, ao menos,  
sinalizaria à contraparte o modo de encaminhar o caso. 

Acolhidas tais premissas, insta novamente afirmar que o próprio direito à revisão 
de contratos é, em si, questionável e/ou, quando aceito, submetido a rígidos requisitos, 
os quais não podem ser interpretados de maneira ampliativa, sob pena de se retirar 
a necessária segurança jurídica que deve revestir os vínculos contratuais. Se assim é, 
tal como já mencionado acima, parece certo que o tal dever de renegociação acaba 
ficando restrito à possibilidade de, não sendo ele observado pelo credor ou, em caso 
de haver negativa ao pleito, pelo devedor da renegociação, se restringir a repercussões 
indenizatórias. 

Assim é porque o direito à revisão do contrato, submetido que é a requisitos pró-
prios (quando aceito), não se altera na hipótese de inobservância ao tal dever de renego-
ciação. Em outras palavras, aquele que efetivamente tem o direito à revisão não verá sua 
posição jurídica alterada ante a ausência de tratativas de renegociação. De outro lado, 
aquele que não preenchia os requisitos da lei, também não passará a ter direito à revisão 
pelo só fato da contraparte ter exercido seu legítimo direito a não revisar o contrato. 

Desse modo, tem-se que o tal dever acaba sendo, em verdade, como que en-
globado por comando jurídico de maior extensão e que já consta do ordenamento, qual 
seja, a obrigação responder pelas consequências de suas condutas. Ou seja, a eventual 
indenização que possa ser postulada daquele que não pediu a renegociação, ou daquele 
que, instado, a ela se recusou já era possível de ser obtida, de forma que não parece ha-
ver, mesmo no que toca ao mérito, espaço para afirmar a efetiva e autônoma existência 
de urn novo dever jurídico. 

Some-se a isto a perigosa repercussão que pode decorrer de, ao se afirmar a re-
negociação como um dever, disseminar-se a ideia de que os contratos não são mais vin-
culativos e/ou de que eles devam ser renegociados quando houver pleito nesse sentido. 

Por tudo isso, parece-nos que no plano material a repercussão da ausência de tra-
tativas de renegociação se limita a eventual pleito indenizatório que, sendo de interesse, 
deverá ser postulado em pedido cumulado no âmbito da demanda que postula a própria 
revisão em si. 

4 A SITUAÇÃO DE, NO PRÓPRIO CONTRATO, HAVER 
REGRA IMPONDO QUE HAJA, SENDO NECESSÁRIO, 
TENTATIVA DE RENEGOCIAÇÃO 

Como referido na parte final da introdução, tudo quanto acima exposto refere-se 
a vínculos firmados entre particulares "paritários e simétricos". Também já foi referido 
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que se aceita a premissa, reforçada com a edição da Lei de Liberdade Econômica, de 
prestigiar o quanto tenha sido contratado pelas partes deste tipo de vínculo. Assim 
sendo, e já nos aproximando do final deste texto, parece necessário ressalvar que, se 
as próprias partes tiverem previsto no contrato que eventual pleito de revisão, deva 
ser, primeiro, debatido extrajudicialmente, tal regra passa a ser uma condição prévia 
à ida a juízo para formular esse tipo de pedido. E, nessa situação, havendo recusa à 
renegociação, até mesmo a pretensão à obrigação de fazer (de realizar a tentativa de 
renegociação extrajudicial) parece passar a ter cabimento. No entanto, quanto ao êxito 
de tais tentativas, prevalece o já citado ensinamento de Schreiber, no sentido de ser a 
renegociação uma regra de comportamento, de forma que, mesmo em caso de previ-
são contratual a esse respeito, as repercussões materiais parecem ser as mesmas já 
analisadas acima. 

CONCLUSÃO 

Tal como exposto acima, o "espaço" para buscar revisão contratual em pactos par-
ticulares "paritários e simétricos" é, em si, já bastante limitado. Sendo assim, não parece 
possível defender a existência, ampla, de um dever de renegociação que, a nosso sentir, 
mesmo existindo se apresenta acessório ao pleito revisional e ainda mais limitado que o 
primeiro. Dessarte, desde que não haja regra contratual que o preveja, não o vemos como 
caracterizador de condição da ação revisional e, quanto ao plano de direito material, o ve-
mos limitado a que se viabilize eventual pleito indenizatório que, por ficar preso a requisitos 
específicos, não altera o próprio direito à revisão de relações contratuais. 
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