
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2005895-26.2014.815.0000.
Origem : 1ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravante : M e T Veículos LTDA. 
Advogado : Andrei Dornelas Carvalho. 
Agravado : Shopping do Automóvel LTDA.
Advogado : André Costa F. De Oliveira.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
DESPEJO.  PRELIMINAR  DE
INCOMPETÊNCIA  TERRITORIAL.  AÇÃO
AJUIZADA  NO  FORO  DE  ELEIÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO  ART.  58,  II,  DA LEI  DE
INQUILINATO. REJEIÇÃO. 

-  No termos  da  Súmula  335  do  Supremo Tribunal
Federal, “é válida a cláusula de eleição do foro para
os  processos  oriundos  do  contrato”.  Ademais,  o
próprio  art.  58,  II,  da  Lei  do  Inquilinato  (Lei  nº
8.245/91) ao estabelecer como foro competente para
as ações de despejo o do lugar do imóvel, possibilitou
que tal  fosse excepcionado pela vontade das partes,
sendo este o caso dos autos, conforme se observa da
cláusula quinta do contrato de locação e cessão, que
elegeu o  foro  da  Capital,  com renúncia  expressa  a
qualquer  outro,  por  mais  especial  e/ou  privilegiado
que seja.

MÉRITO.  CONTRATO  DE  LOCAÇÃO  DE
CESSÃO  DE  DIREITOS  EM  SHOPPING.
INADIMPLÊNCIA.  LIMINAR  QUE
DETERMINA DESOCUPAÇÃO  VOLUNTÁRIA
NO  PRAZO  DE  15  DIAS.  PAGAMENTO  DE
CAUÇÃO  EQUIVALENTE  À  TRÊS  MESES
EFETUADO.  INEXISTÊNNCIA  DAS
GARANTIAS PREVISTAS NO ART. 37 DA LEI
Nº  8.245/91.   VÍNCULO  LOCATÍCIO
EXPLICITADO  NOS  AUTOS.  CESSÃO   DE
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DIREITOS E OBRIGAÇÕES PACTUADOS NO
INSTRUMENTO DE LOCAÇÃO.  PRINCÍPIOS
DO  CONSENSUALISMO,  DA  BOA-FÉ  E  DA
SEGURANÇA  JURÍDICA  DOS  NEGÓCIOS
JURÍDICOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

-  Nos termos do art. 59, § 1º, IX,   conceder - se - á
liminar  para  desocupação  em  quinze  dias,
independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução no valor equivalente a
três  meses  de  aluguel,  nas  ações  que  tiverem  por
fundamento  exclusivo  a  falta  de  pagamento  de
aluguel  e  acessórios  da  locação  no  vencimento,
estando  o  contrato  desprovido  de  qualquer  das
garantias  previstas  no  art.  37,  por  não  ter  sido
contratada  ou  em  caso  de  extinção  ou  pedido  de
exoneração dela, independentemente de motivo.

- Compulsando o caderno processual, muito embora
veementemente  afirmado  pelo  agravante  sua
existência,  não  observo  qualquer  documento  que
comprove a existência  de caução ou outra garantia,
conforme o  disposto  no  art.  37  acima  declinado,  a
obstar a liminar de despejo. De outra senda,  a caução
equivalente a três meses de aluguel foi devidamente
prestada pelo agravado.

-  A  cessão  pactuada  resultou  na  substituição  do
primeiro  locatário  pela  empresa  agravante,  com  a
devida e necessária anuência do locador (Shopping).
Então,  derivando  o  contrato  da  livre  vontade  das
partes  e  estando  o  documento  redigido  de  forma
bastante  clara  e  compreensível,  não  pode  agora  o
agravante, locatário e concessionário, opôr-se ao seu
cumprimento,  em  estrito  respeito  aos  princípios  da
autonomia da vontade, do consensualismo, da boa-fé
e da segurança jurídica dos negócios jurídicos. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em sessão ordinária,
rejeitar  a  preliminar,  à  unanimidade.  No  mérito,  por  igual  votação, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito
suspensivo, interposto por M e T Veículos Ltda., em face de decisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de
Despejo,  ajuizada  por  Shopping  do  Automóvel  Ltda,  deferiu  o  pedido
liminar, para determinar a desocupação do imóvel, desde que prestada caução
equivalente  a  três  meses  de  aluguel.  Concedeu,  ainda,  na  oportunidade,  o
prazo de quinze dias para desocupação voluntária do imóvel. 
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Em suas razões, sustenta o recorrente o desacerto do  decisum,
alegando, preliminarmente,  incompetência  absoluta  do Juízo,  uma vez que,
não  obstante  existir  cláusula  contratual  elegendo  um  foro  de  eleição,  tal
disposição não abrange ação de despejo, por existir uma legislação superior
que restringe a competência ao foro onde o imóvel encontra-se situado,  in
casu,  na comarca de Cabedelo. Ressalta, ainda, que a disposição contratual
que elege o foro da Capital se restringe a tópicos concernentes ao contrato de
cessão firmado com o Sr. Bruno do Vale Mendonça, de forma que, inexistente
o  contrato  de  locação  elegendo  o  foro,  aplicar-se  à  a  regra  do  local  de
domicílio do imóvel.

Por conseguinte, insiste na premissa da inexistência de contrato
de locação firmado entre as partes, existindo nos autos tão só pacto de cessão
de direitos e obrigações com a anuência do agravado. Trata-se, pois, de relação
atípica de usos e ocupação de área, relação de posse/domínio e não vínculo
locatício propriamente dito.

Ademais,  afirma  o  recorrente  que  a  tutela  de  urgência  foi
deferida pelo juízo a quo, mesmo existindo garantia de pagamento de caução,
nos art. 37 da Lei nº 8.245/91.

Requer, portanto, a antecipação de tutela  a fim de suspender os
efeitos da decisão de fls. 70 e, em provimento final, o provimento da presente
irresignação instrumental. 

Juntou documentos (fls. 13/84).

Efeito suspensivo indeferido às fls. 88/92.

Informações prestadas pelo Magistrado de base às fls. 98.

Em contrarrazões encartadas às fls.  99/103,  aduz o agravado
que a preliminar de incompetência territorial não merece acolhida, uma vez
que no contrato de locação  restou eleito expressamente o foro da Comarca de
João Pessoa/PB para dirimir quaisquer questões atinentes à respectiva relação
jurídica.

No  mérito,  ressalta  o  recorrido  que  o  agravante,  ao  negar  a
existência de relação locatícia, viola o princípio da lealdade processual, uma
vez encontrar-se colacionado nos autos o próprio contrato de locação. Afirma
que  a  parte  recorrente  encontra-se  inadimplente  desde  agosto  de  2012,
possuindo uma dívida,  entre  aluguéis  e  taxas  condominiais,  superior  a  R$
50.000,00 (cinquenta mil reais). Por fim, aponta a inexistência no contrato de
qualquer  garantia  prevista  no  art.  37,  da  Lei  do  Inquilinato,  inexistindo,
portanto, óbice legal à concessão da liminar de despejo. Requer, pois, seja a
preliminar rejeitada, negando provimento ao agravo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo prosseguimento do feito, sem manifestação do mérito (fls. 105/107).
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É o relatório.

VOTO.

Presentes as condições de admissibilidade recursal, conheço do
presente recurso, pelo que passo à analisá-lo.

I – Preliminar de Incompetência de Territorial:

Consoante  relatado,  aduz  o  agravante,  preliminarmente  ao
mérito, a  incompetência absoluta do Juízo, uma vez que, não obstante existir
cláusula  contratual  elegendo  um  foro  de  eleição  (João  Pessoa-PB),  tal
disposição não abrange a ação de despejo, por existir uma legislação superior
que restringe a competência ao foro onde o imóvel encontra-se situado,  in
casu,  na comarca de Cabedelo. Ressalta, ainda, que a disposição contratual
que elege o foro da Capital se restringe a temas concernentes ao contrato de
cessão firmado com o Sr. Bruno do Vale Mendonça, de forma que, inexistente
o  contrato  de  locação  elegendo  o  foro,  aplicar-se  à  a  regra  do  local  de
domicílio do imóvel.

Não assiste razão ao agravante.

Observa-se às fls. 35, a cláusula quinta do contrato de locação e
cessão,  elegendo  o  foro  da  Comarca  da  Capital,  com renúncia  expressa  a
qualquer outro, por mais especial e/ou privilegiado que seja.

No termos da Súmula 335 do Supremo Tribunal  Federal,  “é
válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.
Ademais,  o  próprio art.  58,  II,  da  Lei  do  Inquilinato (Lei  nº  8.245/91) ao
estabelecer como foro competente  para as  ações  de despejo o do lugar  do
imóvel,  possibilitou  que  tal  fosse  excepcionado  pela  vontade  das  partes.
Vejamos:

“Art.  58.  Ressalvados  os  casos  previstos  no
parágrafo  único  do  art.  1º,  nas  ações  de  despejo,
consignação em pagamento de aluguel  e  acessório
da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de
locação, observar - se - á o seguinte: 
(...)

II - é competente para conhecer e julgar tais ações o
foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro
houver sido eleito no contrato; 
(...)” (grifo nosso)

Em  verdade,  a  matéria  não  requer  maiores  divagações,
conforme se afere dos julgados abaixo colacionados:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
DESPEJO.  PRELIMINAR.  INCOMPETÊNCIA  DA
COMARCA  DE  CUIABÁ.  AFASTADA.  FORO  DE
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ELEIÇÃO.  MÉRITO.  CONTRATO  POR  PRAZO
DETERMINADO-TÉRMINO.  RETOMADA  DO
BEM.  POSSIBILIDADE.  PREENCHIMENTO  DOS
ART. 59,§ 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.245/91 C/C 273
DO CPC. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO
DO  LOCATÁRIO.  INQUILINO  QUE  NÃO
MANIFESTOU  INTERESSE  EM  RENOVAR  O
CONTRATO.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA
DEFERIDA.  DECISÃO  MANTIDA.  RECURSO
DESPROVIDO.  1- de  acordo  com  a  Lei  nº
8245/1991, é competente para conhecer e julgar as
ações decorrentes de sua aplicação, o foro do lugar
da situação do imóvel,  salvo se outro houver sido
eleito no contrato.  No caso, conforme cláusula 19ª,
as partes  elegeram o juízo da Comarca de cuiabá
para  dirimir  quaisquer  dúvidas  ou  demandas
oriundas do instrumento celebrado. 2- nos termos do
art.  56  da  Lei  nº  8.245/1991,  contrato  de locação
não  residencial  com prazo  determinado,  cessa,  de
pleno  direito,  findo  o  prazo  estipulado,
independentemente  de  notificação ou aviso.  Assim,
em se tratando de ação de despejo ajuizada no prazo
de  30  dias  subsequentes  ao  término  do  prazo
contratual  (parágrafo  único  do  referido  artigo),
desnecessária  a  comprovação  de  notificação  do
locatário  e/ou  fiador  para  a  desocupação
voluntária.”  (TJ-MT;  AI  81790/2012;  Cuiabá;
Segunda Câmara Cível; Relª Desª Clarice Claudino
da Silva; Julg. 07/11/2012; DJMT 26/11/2012; Pág.
16) (grifo nosso)

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
DESPEJO  CUMULADO  COM  COBRANÇA  DE
ALUGUEL,  RESCISÃO  CONTRATUAL  E
ARRESTO.  FORO  DE  ELEIÇÃO.  VALIDADE.
INCOMPETÊNCIA.  ACOLHIDA.  DECISÃO
ANULADA  COM  A  REMESSA  DOS  AUTOS.
RECURSO  PROVIDO.  Diante  da  possibilidade  de
escolha do foro do domicílio do réu e da eleição do
contrato,  deve  prevalecer  o  foro  de  eleição  do
contrato,  privilegiando  assim  o  que  foi
anteriormente pactuado, se o caso não está calcado
em  desequilíbrio  contratual  em  razão  de
hipossuficiência, tampouco em relação de consumo,
de modo que não subsista motivo para se afastar a
previsão legal que determina a prevalência do foro
de eleição, assim como o preceituado pela Súmula nº
335 do stf.” (TJ-MS; AI 4001892-12.2013.8.12.0000;
Chapadão do Sul; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 09/05/2013;
Pág. 32)(grifo nosso)
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“Conflito  de competência entre o juízo da 1ª  Vara
Cível regional da região oceânica e o juízo da 11ª
Vara Cível da Comarca da capital. Ação de despejo
cumulada  com cobrança.  Declínio  da  competência
para o foro da situação do imóvel. Reconhecimento
de  ofício  de  incompetência  territorial.
Inadmissibilidade. Ação  de  despejo  que  deve  ser
proposta  no  foro  da  situação  do  imóvel,  salvo  se
outro tiver sido eleito. Inteligência do art. 58, inciso
II da Lei nº 8.245/91. Ação de despejo proposta no
foro  de  eleição,  no  qual  deve  ser  processada,
podendo  ser  oportunamente  excepcionada  a
competência pelo interessado. Competência do juízo
suscitado.” (TJ-RJ; CC 0061860-51.2010.8.19.0000;
Oitava Câmara Cível; Relª Desª Ana Maria Oliveira;
Julg. 25/01/2011; DORJ 11/02/2011; Pág. 174) (grifo
nosso)

Pelo exposto, rejeito a preliminar aventada.

II – Do Mérito.

Na situação veiculada nos autos, pretende-se o provimento do
agravo  para  cassar  a  decisão  que  determinou  a  desocupação voluntária  do
imóvel, no prazo de 15 (quinze dias), desde que prestada caução equivalente a
três meses de aluguel.

Consoante  já  consignado  na  decisão  liminar,  não  reputo
verossímeis  as  alegações  da  empresa  agravante.  Primeiramente  porque
observo que a condição referente à caução equivalente a três meses de aluguel
foi devidamente prestada pelo agravado (fls. 73/75). Por conseguinte, pelo que
passo a explanar:

Depreende-se dos autos que o Shopping do automóvel interpôs
ação de  despejo por  falta de pagamento,  aduzindo na inicial  que desde de
agosto  de  2012  a  agravante  encontra-se  inadimplente  com  o  aluguel  do
Módulo/Loja  nº  07.  Requereu,  portanto,  concessão  de  liminar  para  a
desocupação,  frisando  que  o  respectivo  contrato  não  possui  nenhuma  das
garantias previstas no art. 37 da Lei nº 8.245/91.

Referido dispositivo ora o seguinte:

Art.  37.  No  contrato  de  locação,  pode  o  locador
exigir  do  locatário  as  seguintes  modalidades  de
garantia: 
I - caução; 
 II - fiança; 
III - seguro de fiança locatícia. 
IV  -  cessão  fiduciária  de  quotas  de  fundo  de
investimento. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
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Parágrafo único.  É vedada,  sob pena de nulidade,
mais  de  uma  das  modalidades  de  garantia  num
mesmo contrato de locação. 

Em seguida, prevê o art. 59:

Art.  59.  Com  as  modificações  constantes  deste
capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. 
§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em
quinze  dias,  independentemente  da  audiência  da
parte  contrária e  desde  que prestada a caução no
valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações
que tiverem por fundamento exclusivo:
(…)
IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da
locação  no  vencimento,  estando  o  contrato
desprovido de qualquer das garantias previstas no
art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de
extinção  ou  pedido  de  exoneração  dela,
independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº
12.112, de 2009)

De  fato,  compulsando  o  caderno  processual,  muito  embora
veementemente afirmado pelo agravante sua existência, não observo qualquer
documento que comprove a existência de caução ou outra garantia, conforme
o disposto no art. 37 acima declinado, a obstar a liminar de despejo.

Ademais,  não  convence  este  Juízo  ad  quem  a  alegação  do
recorrente da inexistência de contrato de locação firmado entre as partes, por
tratar-se,  em verdade,  de  pacto  de  cessão  de  direitos  e  obrigações  com a
anuência do agravado.

Indubitável,  ao  meu  sentir,  o  vínculo  locatício  estabelecido
entre os interessados, existindo sim, nos autos, o respectivo pacto contratual a
afirmar a relação negada pelo agravante. Vejamos:

Às  fls.  33/36  verifico  Instrumento  Particular  de  Cessão  dos
Direitos  e  Obrigações  pertinentes  ao  Módulo/Loja  nº  07,  do  Shopping  do
Automóvel.  Mediante  referido  documento,  o  Sr.  Bruno do Vale Mendonça
cedeu ao agravante,  com a  anuência do Shopping do Automóvel,  todos os
direitos e obrigações pactuados no contrato de locação e cessão. Assim dispõe
a cláusula primeira do objeto:

“1.1.  Pelo  presente  instrumento,  outorga  o
CEDENTE  à  CESSIONÁRIA  todos  os  direitos  e
obrigações pactuados no instrumento de  locação e
cessão  de  direitos  de  usos  do  módulo/loja  07,  do
shopping do automóvel, celebrado com o anuente, ou
previsto em qualquer outro instrumento referente à
permuta  ou  cessão  de  direitos  pertinentes  ao
módulo/loja objeto da presente transação.
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Parágrafo  Único.  Declara  a  CESSIONÁRIA  ter
pleno  conhecimento  de  todos  os  termos  e
repercussões legais do contrato que regula o uso e
locação do Módulo objeto da presente cessão, bem
como  dos  demais  documentos  que  regulam  a
atividade  e  funcionamento  do  empreendimento
denominado de Shopping do Automóvel, obrigando-
se a cumpri-los fielmente.”    

Ora, em síntese, a cessão pactuada resultou na substituição do
locatário Bruno do Vale Mendonça pela empresa M e T Veículos Ltda., com a
devida e necessária anuência do locador. Então, derivando o contrato da livre
vontade das partes e estando o documento redigido de forma bastante clara e
compreensível, não pode agora o agravante, locatário e concessionário, opôr-
se ao seu cumprimento, em estrito respeito aos princípios da autonomia da
vontade, do consensualismo, da boa-fé e da segurança jurídica dos negócios
jurídicos. 

Assim, tendo o agravante limitado sua defesa na inexistência de
vínculo locatício, quando os documentos carreados aos autos dizem o inverso
e, ainda, tendo o mesmo confessado seu estado de inadimplência para com o
agravado (último parágrafo das fls. 10), tenho que andou bem o Magistrado a
quo ao deferir a liminar nos termos em foi proferida.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar aventada, e no mérito,
ratificando os  termos da liminar,  NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO,
mantendo íntegro o decisum objurgado.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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