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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

23VARCVBSB
23ª Vara Cível de Brasília

Número do processo: 0709043-47.2020.8.07.0001

Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)

REQUERENTE: TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIOS S/A

REQUERIDO: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S.A.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

 

Vistos estes autos. Emenda suprida com o recolhimento das custas.
Dou provimento aos embargos de declaração, para manter como

cautelar antecedente o pedido da parte requerente, por não haver rigidez
entre os procedimentos de tutela de urgência, diante do princípio da
fungibilidade, sendo de livre escolha da parte o procedimento que entenda
ser mais consentâneo com sua pretensão imediata.

Trata-se de pedido cautelar antecedente em que a ora requerente,
locatária dos salões comerciais 2066 e 2067 no Taguatinga Shopping
pretende a suspensão do contrato de locação e “seja determinada a
suspensão da exigibilidade de todas as obrigações pecuniárias do Contrato
de Locação descrito, incluindo o pagamento de aluguel, condomínio e fundo
de promoção e propaganda, enquanto perdurarem as determinações de
suspensão das atividades e restrição à circulação de pessoas”.

Referenciou a pandemia pertinente ao Covid – 19 como fato
extraordinário e superveniente.

Disse da exceção do contrato não cumprido, pois entende que o
locador não estaria a lhe garantir o uso pacífico da coisa, diante do
fechamento do shopping.

Argumentou aplicável ao caso concreto a teoria da imprevisão.
Colacionou doutrina e jurisprudência. Juntou documentos.
É o relatório do necessário. DECIDO.

         Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência,
sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e
seguintes do CPC.

         Os requisitos estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles:
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a
pretensão, enquanto aquela já a realiza de pronto.

Q t i it ifi õ t d l t
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         Quanto aos requisitos, verifico que as razões apresentadas pela parte
não são relevantes e amparadas em prova suficiente, afastando-se, assim, a
conclusão sobre a probabilidade do direito que se objetiva assegurar.

         Não há que se falar em descumprimento contratual por parte das
requeridas, tendo em vista que a determinação de restrição do comércio e a
impossibilidade circunstancial de atendimento ao público presencialmente
ocorreram por determinação do Executivo Distrital.

         E, ainda que seja possível aplicar a teoria da imprevisão em relação
aos contratos de locação não residencial, com fundamento no Código Civil,
de se ver que a legislação especial deverá prevalecer, para mitigar ou
condicionar a aplicação da referida teoria.

         Assim, nos termos do art. 54, da Lei 8.245/1991 (Lei de Locações),
"Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center,
prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação
respectivos". Logo, mesmo para o caso de ausência de faturamento,
estabeleceu-se o valor de aluguel mínimo mensal, o que não se coaduna
com a suspensão ora pretendida (cláusula sexta, id 60041595, pág. 3 e 4).

         Em julgado a tangenciar a hipótese dos autos, mesmo o pedido de
redução do aluguel, de amplitude inferior ao pedido de suspensão, diante da
ausência de elementos de convicção, foi indeferido em sede de tutela de
urgência:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL.
REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL.
ALUGUEL PROVISÓRIO. ARBITRAMENTO DE ACORDO
COM O VALOR DE MERCADO. APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS CARACTERIZADORES PARA CONCESSÃO
DA MEDIDA LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ATUAL DO
ALUGUEL. CABIMENTO. PACTA SUNT SERVANDA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.”

(TJDFT. Agravo de Instrumento 20160020165630. 1ª. Turma
Cível, Des. Rel. ALFEU MACHADO, DJe 07/03/2017) 

         De qualquer sorte, a redução proporcional do referido aluguel mínimo,
fulcrada na referida teoria da imprevisão, deverá ser deduzida como
eventual pedido principal, devendo-se considerar também que mesmo
circunstancialmente restrito o acesso aos espaços locados, tais espaços
continuam a abrigar móveis e mercadorias da locatária, ora requerente.

         Saliento, ainda, não configurado o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, eis que para o DF a restrição de funcionamento
trata-se de providência por prazo determinado, entre 19/03/2020 até o dia
03/05/2019. Por isso, temerário eventual provimento judicial que interfira

t l t ál l fi i d h i j l ã
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pontualmente no cálculo financeiro do shopping, seja em relação ao
condomínio – há condôminos que continuarão a exercer suas atividades -,
seja em relação ao fundo promocional, devendo prevalecer para tais
rubricas o que estabelecido de forma complementar na Convenção do
Condomínio, no Regimento Interno do Shopping e no Estatuto da
Associação de Lojistas, conforme expressamente estabelecido no contrato
entabulado entre as Partes (cláusula primeira, id 60041595, pág. 2).

         Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar.
         Intimo a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a
inicial e formular o pedido principal, conforme art. 310 do CPC, sob pena de
extinção sem julgamento do mérito. I.
 

 

BRASÍLIA, DF, 6 de abril de 2020 15:55:12.

EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS

Juiz de Direito
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