
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de BELO HORIZONTE / 

PROCESSO Nº 5050463-48.2020.8.13.0024

CLASSE: AÇÃO CIVIL COLETIVA (63)

ASSUNTO: [Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]

AUTOR: ALOSHOPPING - ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DE SHOPPING CENTERS DE MINAS

GERAIS

RÉU: BH SHOPPING, PREVIDENCIA USIMINAS

            Vistos, etc.

            Aloshoping Associação dos Lojistas de Shopping Centers de Minas Gerais
propôs ação coletiva em face de Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. e Caixa
dos Empregados da Usiminas.

Alegou  que  a  presente  ação  objetiva  restabelecer  o  equilíbrio  econômico-
financeiro dos associados da requerente e de outros lojistas que possuem lojas no
empreendimento  denominado  “BH  Shopping”  e  que,  em razão  da  pandemia  pelo
Coronavirus, tiveram suspensos os alvarás de funcionamento emitidos para realização
de suas atividades empresariais pelo Decreto 17.304/20, publicado em 18 de março
de 2020, com vigência a partir de 20 de março de 2020.

Sustentou que a  ré  Multiplan reconheceu  a  gravidade  da situação  e  emitiu
comunicado em 27  de  março de 2020,  concedendo a todos  os  lojistas do  centro
comercial os seguintes benefícios válidos apenas para os boletos vencíveis em 06 de
abril  de  2020  e  10  de  abril  de  2020,  a  saber:  isenção  total  (100%)  do  fundo  de
promoção, desconto de 50% do aluguel mínimo, com aplicação do aluguel percentual,
sendo devido o maior deles, redução de 50% dos encargos comuns e suspensão por
90 dias das parcelas de IPTU com vencimento de abril a junho.

Asseverou  que  a  medida  não  é  suficiente  para  os  custos  de  ocupação
referentes ao período indeterminado em que o centro comercial permanecerá fechado.

Aduziu que os montantes exigidos a título de custo de ocupação deverão ser
reduzidos durante o período de fechamento, considerando que um shopping Center
com portas fechadas tem custo menor para fins de manutenção.

Realçou que com o centro comercial fechado os lojistas não operam suas lojas,
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não  vendem  e,  portanto,  não  têm  condições  de  pagar  seus  funcionários  e
fornecedores,  como  também  não  terão  condições  de  pagar  as  locadoras  do  BH
Shopping, correndo o risco de serem executados e despejados com base na falta de
pagamento.  Do  mesmo  modo,  diante  da  impossibilidade  de  utilização  dos  salões
comerciais para o fim a que se destinam, é correto que as proprietárias não sejam
remuneradas durante esse período, com o pagamento apenas dos valores mínimos
para preservar o centro comercial até sua reabertura.

Afirmou que apenas estão abertas as lojas Carrefour e Drogaria Araújo, motivo
pelo qual os pleitos descritos nesta ação não os deve beneficiar.

Citou dispositivos legais que entende aplicáveis à espécie.
A requerente  formulou,  em caráter  liminar,  a  concessão de tutela  provisória

inaudita altera parte  para que seja determinada: a suspensão da exigibilidade das
parcelas de aluguel mínimo e percentual,  referentes às locações do BH Shopping,
vencidas a partir de 20/03/2020, e as que vencerem até a data de reabertura do centro
comercial  e  a  suspensão  da  exigibilidade  de  valores  correspondentes  a  50%
(cinquenta por cento) dos encargos comuns programados e 100% (cem por cento) dos
valores referentes ao fundo de promoção,  considerando a necessidade de manter
apenas os custos essenciais ao funcionamento do shopping Center.

Subsidiariamente, a requerente pugnou, em caráter liminar,  pela redução do
valor  dos  alugueis  mínimos  e  percentuais,  e  dos  encargos  locatícios,  durante  o
período  indicado,  em  percentual  que  entenda  razoável,  considerando  a  efetiva
impossibilidade de uso dos salões comerciais para os fins a que se destinam.

Também requereu a citação das rés, informando do interesse na realização de
audiência de conciliação.

Juntou documentos.
A parte requerente peticionou e juntou documentos.
É o breve relato. DECIDO.

Prevê o artigo 300 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.

Para  o  deferimento  da  medida  pretendida  pela  parte  autora  devem  existir
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.

Não se pode olvidar que, no direito privado, mormente no que se refere aos
contratos, não se pode descurar do princípio da autonomia da vontade e dele decorre
que os contratantes têm liberdade para pactuar, como também deve ser prestigiada a
busca de soluções consensuais dos conflitos.

Lado  outro,  a  possibilidade,  em tese,  de  alteração  contratual  em  razão  de
decisão judicial decorre do próprio sistema jurídico, tendo em vista que a adequação
das disposições contratuais se insere dentro dos princípios da legalidade e da boa-fé
objetiva, não se podendo deixar de considerar a premência de medida que assegure o
cumprimento de obrigação em razão de situações excepcionais  que podem tornar
desproporcional  ou  excessivamente  onerosa  a  prestação  por  uma  das  partes
contratantes e, nessa linha de raciocínio, é a norma inserta no artigo 317 do Código
Civil.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que é notória a pandemia mundial
do coronavírus e das medidas de isolamento social que estão sendo implementadas
para minimizar o contágio, dentre elas, o fechamento do comércio, como é o caso de
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shopping  Center,  justamente  para  evitar  a  aglomeração  de  pessoas,  conforme
amplamente divulgado pelos meios de comunicação.

Com o fechamento do shopping Center BH Shopping, as lojas não funcionarão
(exceto supermercado e drogaria informados na inicial e conforme ID 110490498) e,
em razão disso,  não auferirão renda com vendas presenciais o que,  com certeza,
diminuíra seu faturamento mensal.

Tal  situação  teria  sido  constatada  pela  operadora  do  BH  Shopping,  a  ré
Multiplan, como informado pela parte requerente, que disse que a Multiplan enviou
comunicado aos lojistas, conforme documento juntado aos autos, no ID 110490496,
datado de 27 de março de 2020.

Nessa  parte,  há  que  se  dar  credibilidade  a  esse  documento,  que  contém
logotipo “MULTIPLAN”, além de se considerar a boa-fé processual.

Nesse documento consta o cumprimento pela Multiplan da determinação dos
governos federal, estadual e municipal de fechamento de Shoppings Centers a partir
de  20  de  março  de  2020  visando  colaborar  para  a  tentativa  de  diminuição  do
coronavírus (covid-19), apresentando a seguinte proposta:

Como  forma  de  dividir  e  minimizar  o  impacto  dessa  situação  em  nossos
shoppings,  procuramos  adequar  as  inevitáveis  perdas,  implementando  reduções
temporárias,  que serão implementadas nos boletos vencíveis em 06/04 e 10/04,  a
saber:

Fundo de Promoção: Isenção Total (100%). Serão negociados contratos com
cada fornecedor;

Aluguel Mínimo: Desconto de 50%, com aplicação do aluguel percentual, sendo
devido o maior deles;

Encargos Comuns: Redução de 50%, considerando que estamos procurando
implementar  cortes  drásticos  nos  empreendimentos  fechados,  com a  conseqüente
redução de serviços e estrutura funcional;

IPTU: Suspensão por 90 dias das parcelas com vencimento de abril a junho
conforme Decreto Municipal 17.308, de 19/03/2020. Caso o decreto seja revogado,
seja feita a cobrança conforme novas diretrizes.

IMPORTANTE: As condições aqui previstas são válidas exclusivamente para os
boletos  vencíveis  em abril  de  2020,  exclusivamente  para  o  adimplemento  pontual
dessas cobranças. Os próximos vencimentos não estão incluídos na liberalidade
aqui ajustada, e serão objeto de posterior deliberação.

(...)”

Também é fato público e notório que as medidas para tentativa de diminuição
do contágio pelo coronavírus são reavaliadas pelos órgãos responsáveis e não se
tem, no momento, previsão de até quando perdurará a determinação para fechamento
de shopping Center, motivo pelo qual a perda financeira será inevitável nesse setor,
como é o caso dos lojistas em decorrência de não poderem realizar suas atividades
empresariais de forma presencial.

Desta forma, presente a probabilidade do direito invocado.
De igual modo, presente também o perigo de dano, tendo em vista que a falta

de pagamento de alugueis, encargos comuns e fundo de promoção podem ensejar
ações judiciais em desfavor dos lojistas.

Também não  há  que  se  falar  em perigo  de  irreversibilidade  dos  efeitos  da
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decisão (§3º do artigo 300 do CPC), tendo em vista que é possível  o retorno das
partes ao status quo ante em caso de improcedência dos pedidos.

Nessa  ordem  de  ideias,  em  juízo  de  cognição  sumária,  com  base  nos
fundamentos acima descritos e especialmente, considerando a excepcionalidade da
situação e a urgência que o caso requer, entendo por bem deferir parcialmente os
pedidos  de  tutela  de  urgência,  considerando  os  termos da  proposta  constante  do
documento de ID 110490496 quanto ao aluguel mínimo, ao fundo de promoção e aos
encargos comuns relativamente aos boletos com vencimento em abril de 2020 e aos
boletos que vencerem até a reabertura das lojas do BH Shopping.

Diante do exposto, defiro parcialmente os pedidos de tutela de urgência para
determinar: a) a suspensão da exigibilidade de 50% (cinquenta por cento) do aluguel
mínimo,  com  aplicação  do  aluguel  percentual,  sendo  devido  o  maior  deles,
relativamente  aos  boletos  com  vencimento  em  abril  de  2020  e  aos  boletos  que
vencerem até a reabertura das lojas do BH Shopping ou ulterior decisão judicial e b) a
suspensão da exigibilidade de 50% (cinquenta por cento) dos encargos comuns e a
suspensão  da  exigibilidade  de  100%  (cem  por  cento)  do  fundo  de  promoção
relativamente  aos  boletos  com  vencimento  em  abril  de  2020  e  aos  boletos  que
vencerem até a reabertura das lojas do BH shopping ou ulterior decisão judicial, sendo
que  tal  decisão  refere-se  aos  lojistas  impedidos  de  exercerem  suas  atividades
empresariais  em  decorrência  da  pandemia  do  Coronavirus,  nos  termos  da
fundamentação supra.

As requeridas deverão ser intimadas da decisão de tutela de urgência.
A  parte  autora  informou  seu  interesse  na  designação  de  audiência  de

conciliação
Considerando  a  necessidade  de  citação  dos  requeridos  e  a  urgência  das

medidas pretendidas que podem vir a ser solucionadas em audiência de conciliação,
designo audiência para tentativa de conciliação (artigo 334 do CPC), para o dia 12
de maio de 2020, às 13:00 horas, que será realizada na sala de audiências da 11ª
vara  cível  da  comarca  de  Belo  Horizonte,  situada na  avenida  Raja  Gabaglia,
1753, 14º andar, bairro Luxemburgo.

Intimar as partes.
Citar os requeridos.

A  audiência  somente  não  será  realizada  se  todas  as  partes  manifestarem,
expressamente,  desinteresse  na  composição  consensual  (CPC,  art.  334,  §  4º,  I),
hipótese em que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput),
terá início (para cada um dos réus, na hipótese de litisconsórcio), a partir da data de
apresentação do respectivo pedido de cancelamento da audiência (CPC, art. 335, II).
Desde  já  ficam  as  partes  cientes  de  que  o  comparecimento,  acompanhado  de
advogados é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à
dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no
entanto,  podem constituir  representantes  por  meio  de  procuração  específica,  com
poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10).
Realizada a audiência e não havendo autocomposição, o prazo de 15 (quinze) dias
para contestação terá início a partir da audiência , sendo que se a parte ré não ofertar
contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora.
Intimem-se. Cumpra-se.
Belo Horizonte, 02 de abril de 2020.
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Cláudia A. Coimbra Alves
Juíza de Direito
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