
 

 

PARTICULARIDADES DAS LOCAÇÕES DE SHOPPING CENTERS: CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS DE RAIO À LUZ DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 

70053953147 PELO TJRS 
 

Roberta Yulia Biihrer Collar1 
Prof.ª Dra. Liane Tabarelli2 

 
RESUMO 

 

Shopping centers estão enraizados na nossa atualidade, e os contratos de locação 
que os envolvem são caracterizados por cláusulas especiais e únicas. A presente 
pesquisa enseja realizar um retrospecto, desde os requisitos para que um contrato 
particular qualquer seja firmado, como a autonomia das partes, fazendo uma análise 
dos contratos de locação residenciais e não residenciais, até chegar aos contratos de 
locação de shopping center. Serão abordadas suas particularidades, como a 
imutabilidade do ramo de negócio, o contrato de res sperata e o aluguel dobrado em 
dezembro. Por fim, tem o escopo de apresentar a cláusula de raio, discutida na 
doutrina e jurisprudência em relação à sua validade e abusividade, com base na 
apelação cível nº 70053953147 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). 
A escolha do tema justifica-se pela complexidade existente nos contratos de locação 
em shopping center, tornando-se imprescindível o exame da Lei 8.245/91, em especial 
o art. 54, assim como verificar a jurisprudência do TJRS, bem como dos de Minas 
Gerais, Santa Catarina, São Paulo e do Supremo Tribunal de Justiça. Os métodos de 
abordagem para a consecução do presente trabalho foram o dedutivo e dialético, bem 
como as técnicas utilizadas para a coleta de dados e pesquisa foram de revisão 
bibliográfica, doutrinária e a coleta de jurisprudência acerca do objeto de pesquisa. 
Foi possível, assim, com a análise do julgado nº 70053953147 do TJRS, perceber que 
a cláusula de raio pode e deve ser, considerada abusiva quando confirmada a 
tentativa de ruptura de livres concorrência e iniciativa por parte do empreendedor, uma 
vez que aplicada ad eternum e olvidando da bilateralidade do princípio da boa-fé 
objetiva. 
 
Palavras-chave: Shopping centers. Contratos de locação. Cláusula de raio. Boa-fé 
objetiva e abusividade. Métodos de pesquisa dialético e dedutivo.  
 

ABSTRACT 
 

Shopping centers are all over the place in Brazil, where lease contracts are governed 
by special and unique clauses. This paper intends to carry out a retrospective analysis 
from the requirements for any particular contract to be signed, such as the autonomy 
of the parties. At first, we analyze residential and non-residential lease contracts, then 
shopping mall lease agreements, whose particularities such as the immutability of the 
line of business, the res sperata and the double rent in December will be addressed. 
Lastly, this study presents the radius clause, widely discussed in law in regards to 
validity and abuse, based on civil appeal No. 70053953147 of the Court of Justice of 
Rio Grande do Sul (TJRS). Due to the complexity of the matter, it is essential to 
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examine the Public Law nº 8.245/91, particularly art. 54, as well as the law from the 
Courts of Justice of Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo and 
the Supreme Court of Justice. The proposed methodology is deductive and dialectical, 
with doctrinal legal research and literature review. Thus, it was possible, with the 
analysis of judgment number 70053953147 from the TJRS, to realize that the radius 
clause can be, and should be, considered abusive when an antitrust attempt or 
violation is ascertained. 
 
Keywords: Shopping malls. Lease contracts. Radius clause. Objective good faith and 
abuse. Dialectical and deductive methods.  
 
1 INTRODUÇÃO. 
 
 Indubitável a marcante presença de shoppings centers na sociedade 
contemporânea. Grandes centros comerciais se tornam um ótimo negócio para os 
empreendedores, que se tornarão locadores, um local chamativo para os locatários 
instaurarem suas lojas, que estarão em uma vitrine, e um atrativo para os 
consumidores da região, que poderão usufruir de um espaço para compras e lazer, 
como cinema, parque de diversões e restaurantes.  
 Os contratos de locação em shopping center merecem análise aprofundada, 
uma vez que contam com uma complexidade ímpar no Direito Brasileiro, podendo ser 
firmados conforme negociação das partes, o que exige controle para a existência do 
equilíbrio contratual entre o locatário (lojista) e o locador (empreendedor). Observando 
a Lei 8.245/91, percebe-se a introdução da liberdade negocial no art. 54, que ao 
mesmo tempo quer assegurar às partes sistemas de proteção. 
 Graças ao acelerado crescimento do setor de shoppings, é possível indagar-
se acerca da falta de legislação específica para a locação nessa espécie de 
estabelecimento, o que, talvez, pode até mesmo ter favorecido a “explosão” desde a 
década de 90, pois possibilitou a criação de milhares de empregos, tanto no momento 
de construção dos shoppings, como pela necessidade de funcionários nas lojas, e 
formação de tamanha riqueza.  
 Para a pesquisa, foi levantado conteúdo doutrinário, bem como legislação 
relacionada - Lei do Inquilinato, Código Civil e CDC, e também jurisprudência de 
alguns Estados, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e 
STJ, fazendo uso dos métodos de pesquisa dialético e dedutivo.  
 O presente trabalho inicia abordando a ideia estrutural do negócio jurídico 
denominado contrato e suas características, como os princípios da autonomia da 
vontade e da função social, fundamentados no art. 421 e 421-A do Código Civil. 
Discorre-se sobre os contratos típicos e atípicos existentes na seara privada, neste, 
as partes negociam conforme seus interesses e nos típicos de acordo com a 
legislação. É tratado também o contrato de adesão, bastante comum quando envolve 
consumidores, e o qual as cláusulas são estipuladas pelo fornecedor, sem chances 
de negociação, a partir da tese firmada pelo STJ no Resp 178908.  
 Logo a seguir, são explanados os pactos locatícios, à luz da Lei 8.245/91, 
também conhecida como Lei do Inquilinato. Nesse sentido, são trazidos os aspectos 
que diferenciam os imóveis urbanos de rurais, bem como os critérios utilizados e o 
adotado pela vigente legislação, sendo ele o da exploração econômica. Também na 
temática, a relevância do estabelecimento ou ponto comercial, tópico que permeia 
todo o estudo aqui trazido, já que a os bens que fazem a empresa, como a marca e 
know-how, e a localização do ponto são importantíssimos para a longevidade do 
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negócio. A localização é tão vultuosa que determina a identificação da marca/loja, e 
sob esse prisma, verifica-se a razão pela qual esse estudo da cláusula de raio nos 
contratos de locação em shopping center é pertinente. O trabalho elucida também 
sobre os imóveis residenciais e não residenciais (comerciais), que serão 
diferenciados, nas locações, pela função que será depositada, ex.: se for para residir, 
será residencial, bem como o nome, se for locado para uma futura farmácia, será 
comercial. 
 Referente às locações em espaços de shopping centers, o artigo traz à tona a 
definição do shopping center, também as vantagens para os empreendedores, lojistas 
e consumidores finais - visto que os lojistas também são consumidores, do espaço, e 
sem eles não existe o empreendimento. São levantados os dados da ABRASCE, 
Associação Brasileira de Shopping Centers, como o número de lojas e número de 
empregos, e que expressam a dimensão a notoriedade desses centros comerciais na 
nossa comunidade. Abarca, em seguida, os tipos de loja existentes no tenant mix 
elaborado pelo empreendedor, que são elas, lojas-âncora e lojas satélite.  
 Também é mencionado o contrato de res sperata, que é firmado antes mesmo 
do de locação, e possui uma divergência em relação ao seu conceito, pois parte da 
doutrina entende como “reserva de localização”, ou seja, o lojista paga durante a fase 
de construção um valor para reserva do ponto, e o empreendedor vai alcançando 
valores para a conclusão da obra. Há jurisprudência no sentido contrário, isso quer 
dizer, a cobrança da res sperata tem o intuito de quitar os estudos realizados e 
benefícios que o shopping proporciona, principalmente a clientela que o 
empreendedor já empregou esforço para atrair, assim, o empreendimento já está 
pronto e basta a loja ali instaurar-se.  
 Ao passo que o lojista assina o contrato de locação no centro comercial, ele 
acata as normas de funcionamento, o tenant mix, o pagamento de taxas de 
associação de lojistas, de fundos de promoção e da administração e as cláusulas 
específicas, e estas são mencionadas ao decorrer do trabalho. Apresenta-se a 
imutabilidade do ramo do negócio, que preza pelo tenant mix estudado e aplicado pelo 
shopping, para que a distribuição das lojas ocorra de forma adequada, de forma a 
inibir a concorrência desleal e promover o empreendimento como um todo. A questão 
do aluguel mínimo e aluguel percentual, bastante emblemática, pois, considerando 
que o aluguel é a quantia devida pela locação do espaço, é essencial para a 
consecução do negócio, todavia, os shoppings podem estipular a forma de pagamento 
do mesmo, e o que normalmente ocorre é um valor base (o mínimo) e o percentual, 
também conhecido como aluguel por desempenho, pois é referente ao faturamento 
bruto mensal. Ao fim, é cobrado o mínimo como “garantia”, e quando lançado o 
faturamento mensal, é cobrada a diferença entre o percentual e o piso já quitado.  
 Outro dilema trazido no item quarto do artigo e referente ao aluguel, é o 
chamado de décimo terceiro, cobrado no mês de dezembro, com o viés de pagar ao 
shopping as despesas encarecidas nesse período do ano, como decoração, 
adicionais de administração e pessoal e promoções especiais. A cláusula foi ajustada 
pelo movimento aguardado durante o período de Natal, todavia, não são todos os 
setores impactados e as despesas que os shoppings argumentam aumentar, são 
ajustadas nos demais meses com outra denominação, como condomínio e fundo de 
promoção. 
 Por fim, o trabalho ocupa-se e é justificado pela cláusula de raio, ponto 
primordial, que é a cláusula existente no contrato de locação em shoppings que proíbe 
que a mesma loja já constituída neste, abra outra unidade em estabelecimento 
próximo numa distância pré-estabelecida, normalmente de 2,5km. Esse ponto 
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estende-se à influência do CADE (Conselho Administrativo da Defesa Econômica) no 
tema, uma vez que a cláusula pode distorcer com a livre iniciativa e livre concorrência, 
mitigando a isonomia pregada em âmbito constitucional. A boa-fé objetiva também é 
pauta no tópico, uma vez que o art. 122 do Código Civil anula as cláusulas impostas 
de puro arbítrio por uma das partes. Para exemplificar, é trazida a apelação cível de 
nº 70053953147 do TJRS, que comprovou a abusividade da cláusula de raio presente 
nos contratos de locação do Shopping Iguatemi Porto Alegre, dado que não existiu 
justificativa plausível, muito menos prazo especificado para a vigência da dita 
cláusula, ocasionando desequilíbrio econômico e desvio de consumidores.  

 
2 OS CONTRATOS COMO INSTRUMENTOS DO EXERCÍCIO DA AUTONOMIA 
PRIVADA DOS NEGOCIANTES. 
 
 Negócios jurídicos são ferramentas que materializam a liberdade humana, 
documentando, como regra, na sua vontade3. Contratos são negócios jurídicos por 
meio dos quais as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da 
boa-fé objetiva, acordam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a 
autonomia das suas próprias vontades4. Com essa breve definição, identifica-se 
características essenciais à formulação dos contratos, sendo elas: autonomia e a 
função social do contrato, bem como o Código Civil Brasileiro menciona no seu artigo 
421, que "a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do 
contrato5.”  
 E “mesmo tendo por vetor a sua função social, o contrato é um fenômeno 
eminentemente voluntarista, fruto da autonomia privada e da livre-iniciativa6, porque 
“contrato sem vontade não é contrato”7. Em Rousseau, “a vontade de cada um é a 
vontade individual. A soma das vontades individuais resulta na vontade de todos ou 
na vontade da maioria.”8 Na I Jornada de Direito Civil, foi formulado o enunciado 
número 22, que leciona que a "a função social do contrato, prevista no art. 421 do 
novo Código Civil, constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do 
contrato, assegurando trocas úteis e justas."9 
 A autonomia da vontade, para Arnoldo Wald, possui duas formas distintas, a 
primeira é a liberdade de contratar, que se refere à possibilidade de realizar ou não 
um negócio. Já a liberdade contratual, diz respeito à fixação das modalidades de sua 
realização10. Vale lembrar, também, que a autonomia privada está profundamente 

 
3 TARTUCE, F. Direito Civil: Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. v. 3, 14ª ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2019. 
4 GAGLIANO, P.; PAMPLONA, R. Manual de Direito Civil. v. único, 2ª ed., p. 415. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2018. 
5 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em 28. set. 2020. 
6 GAGLIANO, P.; PAMPLONA, R., op. cit., p. 421. 
7 Ibid., p. 422 
8 LOPES, J. O Direito na História: Lições introdutórias. 5ª ed., p. 385. São Paulo: Atlas, 2014. 
9 CONSELHO da Justiça Federal. Jornadas de direito civil I, III, IV e V: enunciados aprovados / 

coordenador científico Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior. Brasília: Conselho da Justiça 
Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2012. 135 p. ISBN 978-85-85572-93-8. Enunciado 23 da I 
Jornada de Direito Civil. Disponível em: https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-
de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-cej/EnunciadosAprovados-Jornadas-1345.pdf. 
Acesso em 15 set. de 2020. 
10 WALD, A. Obrigações e contratos. São Paulo: RT, 1995, apud GAGLIANO; PAMPLONA FILHO. 

op. cit., p. 421. 

https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/669%23:~:text=A%252520fun%2525C3%2525A7%2525C3%2525A3o%252520social%252520do%252520contrato,%2525C3%2525A0%252520dignidade%252520da%252520pessoa%252520humana.
https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/669%23:~:text=A%252520fun%2525C3%2525A7%2525C3%2525A3o%252520social%252520do%252520contrato,%2525C3%2525A0%252520dignidade%252520da%252520pessoa%252520humana.
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relacionada com a dignidade da pessoa humana e a livre iniciativa, previstas no Texto 
Constitucional, em seu artigo primeiro11.  
 Dessa forma, nos contratos privados, deve-se valer da intervenção mínima e 
da excepcionalidade da revisão contratual, presumindo-se que as partes possuem 
uma simétrica e paritária relação para que negociem livremente os termos do 
contrato12. A Lei da Liberdade Econômica adicionou ao Código Civil o art. 421-A, "que 
trata especificamente dos contratos empresariais, os quais estabelecem a plena 
liberdade contratual e a excepcionalidade da revisão dos contratos, prevalecendo o 
princípio da intervenção mínima sobre eles"13. 
 Em contratos privados, pode ser falado acerca de contratos típicos e atípicos. 
Os típicos são previstos no ordenamento jurídico e os atípicos, e que mais exigem 
autonomia das partes, moldam o contrato de acordo com sua necessidade, 
respeitando os requisitos do negócio jurídico presentes no Código Civil. Matéria essa 
que também foi motivo de discussão na VII Jornada de Direito Civil, indicando que 
"com suporte na liberdade contratual e, portanto, em concretização da autonomia 
privada, as partes podem pactuar garantias contratuais atípicas."14 
 Nesse sentido, no julgamento Recurso Especial 178908, o STJ firmou a tese 
que os contratos de locação em shopping center têm natureza atípica, visto que o 
Código Civil em seu artigo 425, prevê que "é lícito às partes estipular contratos 
atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código."15 
 Também há que se falar em contratos de adesão, que, embora a autonomia 
privada seja mitigada, exerce “um papel secundário, resumindo-se, muitas vezes, a 
um sim ou não, como resposta a uma proposta de contratação”16. Nessa espécie, as 
condições serão estabelecidas pelo proponente, que, via de regra, é a parte 
contratualmente mais favorecida na relação, e o consumidor não poderá discutir tais 
condições, podendo examiná-las e decidir em acatá-las ou não. Um exemplo são os 
firmados pelas seguradoras.  
 Conclui-se, então, que a livre e consciente assunção de riscos só é possível 
por força da maior autonomia privada que permeia as relações contratuais. Essa 

 
11 BRASIL. Constituição (1988). Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf. Acesso em 
27 set. 2020. 
12 LOBOSAR, A. et al. Aspectos dos Contratos de Locação em Shopping Centers diante do novo 

Coronavírus. BaptistaLuz. Disponível em: https://baptistaluz.com.br/institucional/contratos-de-
locacao-em-shopping/. Acesso em 09 de setembro de 2020. 
13 NEVES, T. Os impactos do COVID-19 sobre os contratos de locação em shopping center. 

Genjuridico. Disponível em: http://genjuridico.com.br/2020/04/24/covid-19-locacao-shoppings-
centers/. Acesso em 07 set. 2020. 
14 CONSELHO da Justiça Federal. Jornadas de direito civil I, III, IV e V: enunciados aprovados / 

coordenador científico Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior. Brasília: Conselho da Justiça 
Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2012. 135 p. ISBN 978-85-85572-93-8. Enunciado 582 da VII 
Jornada de Direito Civil. Disponível em: https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-
de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-cej/EnunciadosAprovados-Jornadas-1345.pdf. 
Acesso em 15 set. 2020.  
15 BOAVENTURA, T. Aluguel mínimo e em percentual: abusividade em contratos estabelecidos com 

shopping centers. Migalhas. 2017. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/depeso/251784/aluguel-minimo-e-em-percentual--abusividade-em-
contratos-estabelecidos-com-shopping-centers. Acesso em: 23 set. 2020. 
16 TARTUCE, F. Direito Civil: Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. v. 3, 14ª ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2019. 

https://baptistaluz.com.br/institucional/contratos-de-locacao-em-shopping/
https://baptistaluz.com.br/institucional/contratos-de-locacao-em-shopping/
http://genjuridico.com.br/2020/04/24/covid-19-locacao-shoppings-centers/
http://genjuridico.com.br/2020/04/24/covid-19-locacao-shoppings-centers/
https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/669%23:~:text=A%252520fun%2525C3%2525A7%2525C3%2525A3o%252520social%252520do%252520contrato,%2525C3%2525A0%252520dignidade%252520da%252520pessoa%252520humana.
https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/669%23:~:text=A%252520fun%2525C3%2525A7%2525C3%2525A3o%252520social%252520do%252520contrato,%2525C3%2525A0%252520dignidade%252520da%252520pessoa%252520humana.
https://www.migalhas.com.br/depeso/251784/aluguel-minimo-e-em-percentual--abusividade-em-contratos-estabelecidos-com-shopping-centers
https://www.migalhas.com.br/depeso/251784/aluguel-minimo-e-em-percentual--abusividade-em-contratos-estabelecidos-com-shopping-centers
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autonomia é reforçada nas locações em shopping center17, notoriamente no art. 54 da 
Lei 8.245/91, que prevê a prevalência das condições livremente pactuadas nos 
contratos de locação entre lojistas e empreendedores de shopping center. Assim, no 
item a seguir serão levantadas as especificidades existentes nos contratos de locação 
em geral. 
 
3 CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DOS PACTOS LOCATÍCIOS: A LEI 
8.245/91 E SUAS ESPECIFICIDADES. 
 
 Conforme o Código Civil, “na locação de coisas, uma das partes se obriga a 
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, 
mediante certa retribuição”18, e no aspecto de pactos locatícios de imóvel urbano, 
Maria Helena Diniz leciona: 

 
É o contrato pelo qual uma das partes (locador), mediante remuneração paga 
pela outra (locatária), se compromete a fornecer-lhe, durante certo lapso de 
tempo, determinado ou não, o uso e gozo de imóvel destino à habitação, à 
temporada ou à atividade empresarial.19 
 

 Para a consecução de um contrato de locação é indispensável o consentimento 
válido das partes (locador e locatário), a capacidade civil dos contratantes, a cessão 
de posse do imóvel (o objeto locado deve ser devolvido no mesmo estado como o 
locatário o recebeu), uma remuneração, o lapso de tempo determinado ou não e a 
forma, pela lei 8.245/1991, livre na maioria das vezes20. 
 As locações imobiliárias são regidas pela Lei 8.245/91, editada num contexto 
que "buscava o aquecimento do mercado imobiliário, associado à promoção de 
medidas protetivas aos locatários, de modo a neutralizar sua vulnerabilidade 
econômica em relação ao locador”21, como garantias básicas que a dita Lei trouxe aos 
inquilinos, podemos citar: 

 
A possibilidade de renovação compulsória do contrato e locação empresarial, 
mediante o preenchimento dos requisitos do art. 51 da referida lei; 
Indenização pela perda do ponto no caso da não renovação, conforme 
hipóteses do art. 52, parágrafo terceiro.22 
 

 Os imóveis são legalmente categorizados em urbanos e rurais por uma razão 
prática. Há uma divergência doutrinária nos critérios, sendo eles: o da localização do 
imóvel e o da exploração econômica. Segundo Maria Helena Diniz, no critério da 
localização do imóvel, o rural é o situado “fora dos limites do perímetro urbano 

 
17 NEVES, T. Os impactos do COVID-19 sobre os contratos de locação em shopping center. 

Genjuridico. Disponível em: http://genjuridico.com.br/2020/04/24/covid-19-locacao-shoppings-
centers/. Acesso em 18 set. 2020. 
18 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em 28. set. 2020. 
19 DINIZ, M. Lei de Locações de Imóveis Urbanos Comentada (Lei n. 8.245, de 18-10-1991), 8ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2006, p. 3. 
20 Para maior aprofundamento dos deveres do locador e locatário, faz-se indispensável a leitura dos 

artigos 22 e 23 da Lei 8.245/91, cf. BRASIL. Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. Dispõe sobre as 
locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm. Acesso em 28 set. 2020. 
21 TEPEDINO, G. Fundamentos do Direito Civil - Contratos. v. 3. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 
22 BERTOLDI, M.; RIBEIRO, M. Curso Avançado de Direito Comercial. 7ª ed. São Paulo: Revistas 
dos Tribunais, 2013, p. 111-112. 
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estabelecidos pelas leis municipais” e o urbano é “localizado dentro das demarcações 
impostas administrativamente pela lei.”23 Já no critério de exploração econômica, rural 
é aquele que tem é "usado para exploração agrícola, extrativa, pastoril ou pecuária” e 
está regulado pelo Estatuto da Terra (Lei 4.504/64). O urbano é o destinado ao 
comércio, moradia e industriária24. Nesta categoria, e que é a adotada pelo legislador, 
se faz indiferente a localização exata, mas sim a predominância da utilização dada 
para aquele local. Por exemplo, podemos ter um sítio no centro da capital gaúcha se 
ali são cultivadas hortaliças. 
 Também deve-se salientar na locação dos imóveis urbanos a importância do 
estabelecimento comercial, que é “a reunião de todos os bens necessários para a 
realização da atividade empresarial, também chamada de fundo de comércio25”, 
portanto, o estabelecimento é constituído tanto de bens materiais e imateriais, como 
“criação da marca e desenvolvimento ou aquisição de know-how26” e também do 
ponto comercial. Assim, “decidir sobre a melhor localização do ponto comercial é uma 
das tarefas mais importantes a ser realizada; porém necessita de estudos 
criteriosos27”. 
 A localização de um estabelecimento é primordial para a efetividade do negócio 
e reconhecimento da marca e fluxo de clientes. Para tanto, a Lei 8.245/01 veio 
regulamentar as locações em território nacional e seus procedimentos. 
 No Código Civil e na Lei do Inquilinato também é feita a distinção entre locação 
residencial e locação não residencial. O contrato de locação residencial é “o 
instrumento por meio do qual o locador cedo o uso de seu imóvel urbano para que 
outra pessoa nele resida28. Já o contrato de locação não residencial (ou comercial), é 
aquele que um espaço é locado para que seja exercida uma atividade econômica29, 
como comércio, escritórios, depósitos, ou seja, locação de qualquer espaço que não 
tenha a função de moradia. É o que ocorre nas locações em shopping center. Além 
da funcionalidade em si, nas locações comerciais também existe o direito de 
renovação compulsória do contrato, exigindo que o locatário esteja no mesmo ramo 
há, no mínimo, três anos e que o contrato tenha sido firmado por prazo mínimo de 
cinco anos, sendo renovado por igual período. Para tanto, serão observados na 
sequência aspectos que permeiam a locação em shopping center. 
 

 
23 NEVES, T. Os impactos do COVID-19 sobre os contratos de locação em shopping center. 

Genjuridico. p. 15. Disponível em: http://genjuridico.com.br/2020/04/24/covid-19-locacao-shoppings-
centers/. Acesso em 18 set. 2020.  
24 Ibid. 
25 BERTOLDI; RIBEIRO, op. cit., p. 59. 
26 NEVES, T. op. cit., p. 108. 
27 CARNASCIALI, A.; DELAZARI, L. A localização geográfica como recurso organizacional: utilização 

de sistemas especialistas para subsidiar a tomada de decisão locacional do Setor Bancário. RAC - 
Revista de Administração Contemporânea. Curitiba, v. 15, n. 1, p. 103-125, Feb. 2011. Disponível 
em: www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552011000100007. Acesso em: 07 jun. 
2020. 
28 ANDRADE, R. Aspectos jurídicos do contrato de locação de imóvel residencial urbano. Âmbito 

Jurídico. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-172/aspectos-juridicos-do-
contrato-de-locacao-de-imovel-residencial-urbano/. Acesso em: 21 Sep 2020. 
29 NEVES, T. Os impactos do COVID-19 sobre os contratos de locação em shopping center. 

Genjuridico. Disponível em: http://genjuridico.com.br/2020/04/24/covid-19-locacao-shoppings-
centers/. Acesso em: 21 set. 2020. 

https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-172/aspectos-juridicos-do-contrato-de-locacao-de-imovel-residencial-urbano/
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-172/aspectos-juridicos-do-contrato-de-locacao-de-imovel-residencial-urbano/
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4 AS PECULIARES LOCAÇÕES DE ESPAÇOS DE SHOPPING CENTERS: 
COMENTÁRIOS AO ART. 54 DA LEI 8.245/91. 
 
 “A construção de um espaço físico projetado para atender estratégicas 
mercadológicas predefinas, constituídas para estimular o consumo30" é chamada de 
shopping center. Para a ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping Centers), os 
shoppings são: 

Os empreendimentos com Área Bruta Locável (ABL), normalmente, superior 
a 5 mil m², formados por diversas unidades comerciais, com administração 
única e centralizada, que pratica aluguel fixo e percentual. Na maioria das 
vezes, dispõe de lojas âncoras e vagas de estacionamento compatível com 
a legislação da região onde está instalado31. 

 
 Para Gladson Mamede, os shopping centers ou mall foram assimilados no 
nosso cotidiano e importam dizer que: 

 
Sua marca de destaque é a construção de um espaço físico projetado para 
atender estratégias mercadológicas predefinidas, constituídas para estimular 
o consumo. Não representam, portanto, apenas uma alternativa ao comércio 
varejista tradicional, normalmente localizado em áreas saturadas, com 
grande movimento de pessoas e veículos (oferecendo riscos diversos 
(inclusive de crimes). Mais do que tal alternativa, que é um grande fator de 
atração de clientela, há estratégias complementares voltadas à otimização do 
fluxo de consumidores e otimização de sua presença, estimulando a 
concretização de negócios32. 

  
 É de conhecimento geral que os shopping centers são grandes atrativos, pois 
eles concentram uma variedade de lojas e restaurantes, em um ambiente climatizado, 
em grande parte das vezes, permitindo meros passeios aos clientes, conhecidos como 
"miradores" pelos vendedores, mas que traz movimento e atrai a verdadeira clientela 
consumidora33. Sendo uma ótima opção de "turismo" em dias de chuva, calor ou frio. 
Ao mesmo tempo, torna-se uma vitrine para os lojistas que ali instauram seu 
estabelecimento em busca de um fluxo maximizado de clientes. 

 
 Basta destacar que o shopping center é uma empresa cujos 
clientes imediatos são outras empresas, que com a empresa 
empreendedora e/ou administradora mantém relações contratuais. É, 
portanto, um estabelecimento empresarial voltado para a constituição de 
estabelecimentos empresariais que atendem à oferta de um serviço 
mercadológico específico de planejamento, constituído a partir da análise 
meticulosa de diversos fatores, como as necessidades e as possibilidades do 
mercado consumidor local, suas características, a freguesia do local 
escolhido; a isso, somam-se facilidades que são oferecidas ao mercado como 
estímulo à sua permanência no ambiente de compras, a exemplo de acesso 
e estacionamento fácil34. [grifou-se] 
 

 
30 MAMEDE, G. Empresa e Atuação Empresarial - Direito Empresarial Brasileiro. 12ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2020. 
31 DEFINIÇÕES e convenções. Abrasce, [2000]. Disponível em: 
https://abrasce.com.br/numeros/definicoes-e-convencoes/. Acesso em: 29 set 2020. 
30 MAMEDE, G. Empresa e Atuação Empresarial - Direito Empresarial Brasileiro. 12ª ed. passim. 
São Paulo: Atlas, 2020.  
33 REQUIÃO, R. Considerações jurídicas sobre os centros comerciais (“shopping centers”) no Brasil. 

Revista dos Tribunais, São Paulo: Thomson Reuters, ISSN 0034-9275, v. 571, maio/1983, p. 14. 
34 MAMEDE, G. op. cit., passim. 

https://abrasce.com.br/numeros/definicoes-e-convencoes/
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 Há autores também que denominam de “mercado de dois lados” ou two-sided 
makets, já que são duas espécies de consumidores: o lojista e o consumidor final (que 
compra na loja), e faltando qualquer um deles, não existe negócio.35 
 Segundo dados da ABRASCE de 201936, o Brasil contava com 105.592 lojas 
em 577 shoppings, sendo 37 no Estado do Rio Grande do Sul, gerando mais de um 
milhão de empregos e possuindo 16 milhões/m2 de área bruta locável (ABL). Com 
esses números, é notável a importância desses centros comerciais na nossa 
sociedade, sendo verdadeiros “templos de consumo37” e demostrando uma corajosa 
e inequívoca demonstração da engenhosa capacidade inovadora do empresário 
mercantil.38 
 Assim, com a complexidade que o shopping center detém no seu conceito, não 
seria diferente no contrato de locação do mesmo e sua execução. Aliás, válido 
mencionar que é a venda dos espaços nos shoppings é mais comum quando se tratar 
da negociação entre o empreendedor e as chamadas lojas âncoras39: 

 
A venda, comumente, concretiza-se para as chamadas lojas âncoras […] que 
tem, por si só, capacidade maior de atração de clientes. A elas são destinadas 
posições polo no empreendimento (o meio e os extremos), forçando a 
movimentação dos consumidores que, assim, são submetidos às vitrines e 
ofertas das lojas-satélite, ou seja, das pequenas lojas40. 

 
 O contrato de locação em shopping center é considerado um contrato atípico, 
visto que inexiste uma estrutura jurídica completa no ordenamento jurídico pátrio, não 
há legislação específica que regule as relações entre os empreendedores de shopping 
center e os lojistas41, o que temos é a orientação do art. 54 da Lei 8.245/91, "nas 
relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as 
condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as 
disposições procedimentais previstas nesta Lei."42 

 
35 EVANS, D. apud CERVEIRA, D.; SOUZA, M. Shopping center: limites na liberdade de contratar. 

São Paulo: Saraiva, 2011. 
36 NÚMEROS do setor. Abrasce, [2019]. Disponível em: https://abrasce.com.br/numeros/setor/. 

Acesso em: 29 set 2020. 
37 CERVEIRA, M. Shopping centers: direitos dos lojistas. 7. ed. p. 1. São Paulo: Saraiva, 2013. 
38 REQUIÃO, R. Considerações jurídicas sobre os centros comerciais (“shopping centers”) no Brasil. 

Revista dos Tribunais, São Paulo: Thomson Reuters, ISSN 0034-9275, v. 571, maio/1983, p. 11. 
39 a) Lojas-âncoras: Aquelas de grande porte e já conhecidas pelo público, geralmente localizadas nas 

extremidades do imóvel com a finalidade de desenvolver o mesmo; 
b) Lojas Satélites: Aquelas que possuem prestígio, em menor escala, e estimam o shopping; 
c) Tenant Mix: consiste na estruturação do complexo de lojas de modo a atender o objetivo comercial 
almejado; 
d) Clientela de corredores: formada a partir da perspectiva de não possuir lojas voltadas para a rua, 
com o fim de estimular a circulação dentro do centro e o consequente interesse por todas as lojas que 
o integram. Cf. OLIVEIRA; ABREU et al. Contratos de Locação de Shopping Center: abusos e 
vulnerabilidade. Juiz de Fora: Vianna Sapiens, v. 5, edição especial, p. 4, 2014. 
40 MAMEDE, G. Empresa e Atuação Empresarial - Direito Empresarial Brasileiro. 12ª ed. passim. 
São Paulo: Atlas, 2020 
41 VILHENA, F. Aspectos relevantes dos contratos de shopping center. 103f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Civil). Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São 
Paulo, 2014. 
42 BRASIL. Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e 

os procedimentos a elas pertinentes. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm. Acesso em 28 set. 2020 
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 Ou seja, uma ampla liberdade de contratação que impõe pouquíssimas 
obrigatoriedades43, sendo as cláusulas livremente pactuadas entre as partes (pacta 
sunt servanda), evidenciando a autonomia das partes, mas obedecendo, os princípios 
que norteiam o direito. Ademais, Para Daniel Alcântara Cerveira, há uma disparidade 
grandiosa que merece atenção: 

 
Dada a natureza do negócio e a relação de dependência do lojista frente ao 
shopping center, como regra, observamos elevado poder de negociação dos 
empreendedores em detrimento dos varejistas, o que os possibilita impor as 
condições contratuais. Se o lojista não acatar as cláusulas exigidas, 
simplesmente ele não ingressará no centro de compras. O poder dos 
shoppings é tão grande, que persiste o cenário, mesmo no atual quadro de 
crise econômica. 
Diante deste contexto, desde o surgimento dos empreendimentos do gênero 
no Brasil, vislumbramos diversos questionamentos judiciais acerca de uma 
gama de disposições constantes nestas avenças locatícias, defendidas como 
abusivas pelos lojistas44. 
 

 Os contratos firmados entre os empreendedores e os lojistas são celebrados 
por meio de instrumento particular, e contam com cláusulas especiais - até porque, 
como anteriormente mencionado, se trata de um contrato atípico. Essas cláusulas 
impõem direitos deveres e restrições, prevendo o pagamento de despesas com o 
consumo e manutenção de ar-condicionado, contribuição para as promoções 
coletivas, dever de manter o estoque de mercadorias, a defesa do padrão de comércio 
dos demais lojistas, obrigação de não lesar os outros lojistas e os clientes, entre 
outras45, portanto, o lojista sempre vai assumir alguns encargos que extrapolam a 
mera contratação locatícia46, mesmo que, ainda no art. 54 da Lei 8.245/91, são 
trazidas algumas limitações de cobrança por parte do empreendedor, são elas: 
despesas de obras de reforma, pinturas das fachadas, iluminação, de indenizações 
trabalhistas e previdenciárias por dispensa de funcionários, despesas com obras ou 
substituições de equipamentos que modifiquem o projeto ou memorial descritivo e 
obras de paisagismo nas partes de uso comum47. 
 Então, com a breve citação sobre as locações em shopping center na Lei 
8.245/91, cedendo às partes a livre pactuação, cabe a análise, nos próximos itens, 
acerca das principais questões colocadas em prática pelas partes, ou seja, 
empreendedor e lojista.  
 

 
43 MAMEDE, G. Empresa e Atuação Empresarial - Direito Empresarial Brasileiro. 12ª ed. passim. 

São Paulo: Atlas, 2020. 
44 CERVEIRA, D. Questionamento Judicial dos contratos de locação de espaços localizados em 
shopping centers. Migalhas. 2020. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/depeso/321152/questionamento-judicial-dos-contratos-de-locacao-de-
espacos-localizados-em-shopping-centers. Acesso em 06 set. 2020. 
45 DINIZ, M. Lei de Locações de Imóveis Urbanos Comentada (Lei n. 8.245, de 18-10-1991), 8ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2006, p. 240-1. 
46 Ibid., p. 241. 
47 BRASIL. Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e 
os procedimentos a elas pertinentes. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm. Acesso em 02 out. 2020. 

https://www.migalhas.com.br/depeso/321152/questionamento-judicial-dos-contratos-de-locacao-de-espacos-localizados-em-shopping-centers
https://www.migalhas.com.br/depeso/321152/questionamento-judicial-dos-contratos-de-locacao-de-espacos-localizados-em-shopping-centers
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4.1 CONTRATO DE LOCAÇÃO E RES SPERATA48: DISTINÇÕES PERTINENTES. 
 
 Ao adentrar nesse tópico, importante a lembrança sobre a relevância do 
estabelecimento comercial. O patrimônio do lojista, isto é, conjunto de bens, podendo 
ser bens corpóreos e incorpóreos, equipamentos, ferramentas, valores, clientes, 
compõem o denominado estabelecimento49, ou ainda, “goodwill of trade” pela locução 
inglesa, estando disposto no Art. 1.142 do Código Civil, “considera-se 
estabelecimento todo complexo de bem organizado para exercício da empresa, por 
empresário, ou por sociedade empresária”. Para o momento, salientam-se os bens 
incorpóreos, imateriais, como as marcas, títulos do estabelecimento50, patentes, 
invenções, produção de lucro, comodidade, forma de atendimento, confiança na 
qualidade e a boa imagem dos dirigentes do estabelecimento51. Nos shopping centers, 
pode ser considerado estabelecimento comercial, também conhecido como fundo de 
comércio, o tenant mix, por exemplo.  

 
Segundo que essa complexa relação tem uma natureza interempresarial, 
pois mantida entre empresários, isto é, exercentes de atividades econômicas 
organizadas para a produção ou circulação de bens ou serviços, nos termos 
do art. 966 do Código Civil. O empreendedor, através de seu 
estabelecimento, chamado de superfundo empresarial, exerce uma atividade 
empresária em que fornece produtos e serviços aos frequentadores 
do shopping, bem como os lojistas exercem suas próprias atividades por 
meio de seus estabelecimentos, fornecendo bens de consumo aos 
frequentadores do centro de compras.52 
 

 O ponto comercial integra o fundo de comércio e é definido como “o local onde 
o empresário fixa seu estabelecimento para ali exercer sua empresa”.53 Não há 
dúvidas que o local escolhido se faz importantíssimo para a identificação do negócio, 
gerando o dever de proteção jurídica do ponto, pela importância para o sucesso da 
empresa54, visto que comumente há casos em que o empresário cultiva uma clientela 
por anos e que o identifica justamente pelo endereço55, Por isso o estudo e a posterior 
reserva do ponto são tão relevantes. Com isso, Marcos Hirai, sócio-diretor da BG&H-
Real Estate, afirma: 

 

 
48 Um dos contratos celebrados no âmbito das locações comerciais de espaços de shopping centers é 

o res sperata. Importante registrar que o conceito de contrato de res sperata não é unânime. Parte da 
doutrina considera a res sperata como sendo um direito de reserva. Contudo, esta não tem sido a 
orientação dos Tribunais. A jurisprudência tem conceituado a res sperata como sendo a remuneração 
paga pelo lojista em face da cessão de parcela do fundo de comércio pertencente ao empreendedor, 
ou seja, é prestação paga para retribuir as vantagens de se estabelecer num complexo comercial que 
possui já uma clientela constituída. 
49 ARNALDO, R. Direito de Empresa. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
50 Ibid. 
51 BERTOLDI, M.; RIBEIRO, M. Curso Avançado de Direito Comercial. 7ª ed. São Paulo: Revistas 

dos Tribunais, 2013, p. 109. 
52 NEVES, T. Os impactos do COVID-19 sobre os contratos de locação em shopping center. 

Genjuridico. Disponível em: http://genjuridico.com.br/2020/04/24/covid-19-locacao-shoppings-
centers/. Acesso em: 07 set 2020.  
53 NEGRÃO, R. Manual de Direito Empresarial, 9ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2019, p. 137 
54 COELHO, F. Curso de Direito Comercial - direito da empresa. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, 

p. 171. 
55 BERTOLDI, M.; RIBEIRO, M. Curso Avançado de Direito Comercial. 7ª ed. São Paulo: Revistas 

dos Tribunais, 2013, p. 113. 
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 É preciso compreender que os custos de ocupação têm de se 
enquadrar na previsão de rentabilidade da loja. De nada adianta fazer um 
sacrifício inicial para se instalar em um ponto nobre se, ao longo dos meses, 
o movimento não será suficiente para fechar as contas.56 

 
 Dessa forma, antes de construir o shopping center, o empreendedor pode 
firmar um contrato “a título de direito de reserva de localização […] com o futuro 
lojista57. Esse contrato é denominado de Res Sperata. O lojista fica obrigado a pagar 
quantia periódica durante a fase de construção e assim o empreendedor foi 
angariando recursos até que a obra esteja concluída58.  

 
A cobrança de tal quantia encontra justificativa nas vantagens que a 
localização no interior do shopping center proporcionará ao lojista, que são 
decorrência dos estudos técnicos procedidos pelo empreendedor, 
envolvendo pesquisas de mercado, estudos de viabilidade econômica, de 
projetos e de alocação do tenant mix, como forma de garantir a reserva da 
loja, e finalmente, como contraprestação pelo direito de participar da estrutura 
organizacional do shopping, desfrutando dos benefícios daí decorrentes59. 

 
 Maria Helena Diniz também discorre sobre o tema, afirmando que "o 
proprietário firma com o futuro lojista um contrato a título de reserva da localização 
(res sperata), para obter recursos, pois cada lista contribuirá periodicamente com certa 
quantia até que a edificação se complete."60 
 Assim, a cobrança da Res Sperata será justificada pelos benefícios que serão 
instaurados no shopping pelo empreendedor, bem como os estudos realizados para 
que a haja a melhor composição do tenant mix, e a configuração do ponto comercial, 
de suma importância como já mencionado, nesse sentido: 

 
Ementa: APELAÇÃO. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. RES SPERATA. 
LEGALIDADE DA COBRANÇA. Lícita a celebração entre o empreendedor 
e o lojista, de contrato de cessão de uso da estrutura técnica do futuro 
Shopping Center, avença que, na doutrina, recebe o nome de "res 
sperata", caracterizando-se pelo pagamento de parcelas destinadas a 
assegurar a reserva do ponto comercial. POR UNANIMIDADE, 
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA E DERAM 
PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ.61 [grifou-se] 
 
[…] A cobrança a título de res sperata é devida "em razão da especialidade 
e especificidade do empreendimento relativo ao centro comercial, que 
exige do empreendedor um conjunto de providências antecedentes, tais 

 
56 HIRAI, M. Faltam pontos comerciais no Brasil: alta das luvas e dos aluguéis freia expansão das redes 
de franquia nas capitais e cidades de médio porte espalhadas pelo país." Exame [0102-2881], v. 45, n. 
23, 2011, p. 110. 
57 DINIZ, M. Lei de Locações de Imóveis Urbanos Comentada (Lei n. 8.245, de 18-10-1991), 8ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2006, p. 240. 
58 Ibid., p. 240. 
59 PINTO, R. O fundo de comércio dos “shopping centers” e o decreto n. 24.150/34. In: PINTO, R.; 

OLIVEIRA, F. (Coord.). Shopping centers: questões jurídicas: doutrina e jurisprudência. São 
Paulo: Saraiva, 1991, passim. 
60 DINIZ, M. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. 3º Volume. 5. Ed, São Paulo: Ed. Saraiva, 

2003, p. 45. 
61 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 70038473922, 

Décima Quinta Câmara Cível. Rel. Des. Angelo Maraninchi Giannakos. Julgamento em 09/02/2011. 
Disponível em https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/908105363/apelacao-civel-ac-70038473922-
rs/inteiro-teor-908105370?ref=juris-tabs. Acesso em: 04 out. 2020. 
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como pesquisa de mercado, estudos de viabilidade econômica, 
planejamento prévio e demais fatores imprescindíveis ao sucesso da 
iniciativa. A res sperata visa, ainda, garantir reserva de espaço e direito 
ao locatário de participar de toda estrutura organizacional do centro 
comercial." (TJMG - Apelação Cível 1.0518.06.091552-8/001, Relator(a): 
Des.(a) Luciano Pinto); 
 
- Não arguidas ou constatadas quaisquer ilegalidades a serem declaradas 
pelo juízo, nos contratos de locação imobiliária comercial atípica celebrados 
para a exploração de loja em shopping center prevalecem as disposições 
livremente firmadas pelas partes (art. 54, Lei nº 8.245/1991); […]62 [grifou-se] 
 

 Há que se fazer uma diferenciação entre o contrato de res sperata, que vem a 
ser a venda, pelo empreendedor, do que se espera o locatário, ou seja, a exploração 
de uma atividade lucrativa63, enquanto o das chamadas “luvas”, será o pagamento 
inicial "a título de reserva do imóvel ou preferência dele em relação a outros64" quando 
o contrato de locação for firmado por no mínimo cinco anos, sendo ilegal a cobrança 
de luvas na renovação. 
 Todavia, há outro posicionamento na doutrina acerca da res sperata. Há quem 
diga que a res sperata é a “contraprestação pelo uso do fundo de comércio 
desenvolvido pelo empreendedor, a garantia ao lojista de integrar o centro de 
comércio arduamente idealizado, capaz de atrair grande cliente65”, e, nesse caso, o 
pagamento se torna quase que imprescindível, considerando o esforço já aplicado 
pelo empreendedor e outros lojistas, como das lojas-âncoras de angariar formar o 
público, a clientela. Nessa esteira: 

 
CIVIL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – SALA EM SHOPPING CENTER – 
RESCISÃO – CULPA EXCLUSIVA DOS LOCATÁRIOS – DEVOLUÇÃO DA 
RES SPERATA – IMPOSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE 1 "A res sperata tem por função 
remunerar o locador empreendedor pelos custos com a formação do fundo 
de empresa do shopping center, sendo inviável a restituição do valor quando 
findo o contrato de locação" (AC n. 2002.012858-4, Desa. Maria do Rocio Luz 
Santa Ritta). […] 
 
A complexidade da organização e administração do shopping center 
legitimam, inclusive, a estipulação e cobrança da res sperata, consistente na 
contraprestação efetuada pelo lojista ao Fundo de pensão, por gerar naquele 
a garantia do sucesso das atividades comerciais que desenvolverá no 
estabelecimento comercial com esquemas de estruturação e planejamento 
de marketing previamente elaborados. [...]" (2002.001600-4, Carlos 
Prudêncio). "(...) A locação comercial em shopping center tem a 
característica de agregar valorativamente ao estabelecimento locado as 
vantagens das instalações do empreendimento e da aglomeração do 

 
62 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Apelação Cível 1.0707.14.007002-0/001, 
Rel. Des. Fernando Lins, 18ª Câmara Cível. Julgamento em 21/08/2018, publicação da súmula em 
24/08/2018. Acesso em 04 out. 2020. 
63 RODRIGUES, P; LACERDA, E. O Instituto da Res Sperata e sua Natureza Jurídica. Revista 

Eletrônica de Iniciação Científica. Itajaí: CEJURPS da UNIVALI. v. 4, n.4, p. 767-786, 2013. 
Disponível em: https://www.univali.br/graduacao/direito-itajai/publicacoes/revista-de-iniciacao-
cientifica-ricc/edicoes/Lists/Artigos/Attachments/970/Arquivo%2042.pdf. Acesso em: 04 out. 2020. 
64 DURAN, C. Luvas na locação comercial. CP advogadas. Disponível em: 

https://cpadvogadas.com.br/luvas-na-locacao-comercial/. Acesso em: 04 out. 2020. 
65 VILHENA, F. Aspectos relevantes dos contratos de shopping center. 103f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Civil). Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São 
Paulo, 2014, p. 85. 

https://www.univali.br/graduacao/direito-itajai/publicacoes/revista-de-iniciacao-cientifica-ricc/edicoes/Lists/Artigos/Attachments/970/Arquivo%25252042.pdf
https://www.univali.br/graduacao/direito-itajai/publicacoes/revista-de-iniciacao-cientifica-ricc/edicoes/Lists/Artigos/Attachments/970/Arquivo%25252042.pdf
https://cpadvogadas.com.br/luvas-na-locacao-comercial/
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comércio. Daí a cobrança da chamada res sperata. A pactuação da res 
sperata visa, primeiramente, a remuneração da garantia de reserva, 
caso a obra ainda não esteja concluída, ou se já concluída, a retribuição 
pela cessão ou fruição do fundo de reserva ou sobre fundo comercial 
decorrente da agregação valorativa imaterial proporcionada pelo centro 
comercial ao estabelecimento locado. Estando ajustada contratualmente 
a cobrança, é exigível a res sperata ainda que a obra já tenha sido concluída 
(...)" (AC n. 97.001869-0, Des. Pedro Manoel Abreu).66 [grifou-se] 
 
Em razão desse fundo de empresa, formado pelos empreendedores, têm os 
shopping centers feito incluir, nos chamados contratos de locação de suas 
unidades, cláusula denominada res sperata (“coisa esperada”), que consiste 
no pagamento, pela utilizadora, além do aluguel, de uma soma em dinheiro, 
como retribuição das vantagens de participação no centro comercial, dele 
usufruindo e participando de sua estrutura, enquanto durar seu contrato. 
Desse modo, com esse pagamento, a utilizadora terá direito a fruir do aludido 
fundo de empresa do empreendedor, composto de seu patrimônio imaterial.67 
 

 Portanto, verifica-se o contrato de res sperata em dois momentos distintos: 
antes e depois da implementação do shopping center. Antes da implementação, a 
coisa esperada é o próprio empreendimento, com as características e tenant mix 
apresentados pelo empreendedor, até mesmo porque não tem como cobrar o aluguel 
de uma loja, espaço que ainda não existe. Nesse caso, falou-se da res sperata como 
reserva da localização. Agora, quando o shopping já está em pleno funcionamento, o 
que se entende é a res sperata como pagamento pelo fundo de comércio do 
empreendimento, que possui toda a estrutura, rentabilidade e a clientela já formada. 
 Após ter sido analisado o contrato de Res Sperata, será realizado o estudo 
sobre as cláusulas que, de fato, constam nos contratos de locação em shoppings. 
 
4.2 LOCAÇÕES DE SHOPPING CENTERS: ARMADILHAS, RISCOS E/OU 
OPORTUNIDADES? 
 
 Os contratos de locação em shopping centers se distanciam dos contratos de 
locação residenciais e não residenciais comuns por algumas questões, como a 
cobrança de aluguel mínimo e percentual, a cobrança de um 13º aluguel no mês de 
dezembro, fundo de promoção e a renovação compulsória. Ademais, a Lei de 
Locações trata sobre tal espécie muito brevemente, deixando lacunas a serem 
preenchidas por entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Importante salientar 
que na relação de locador e locatário de shopping center, ambos buscam o sucesso 
do empreendimento, nesse sentido, leciona Sylvio Capanema de Souza: 

 
Na locação comum, o fundo de comércio pertence exclusivamente ao 
locatário, sendo por ele criado, com seu trabalho diuturno. (...) Nos shopping 
centers, ao contrário, coexistem dois fundos de comércio, sendo um do 
locatário e outro do próprio complexo econômico, que funciona como polo de 
atração de clientela, mercê das facilidades que oferece e da segurança que 

 
66 BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível n. 2003.025061-1. Câmara Especial 

Temporária de Direito Civil. Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros. Disponível em 
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/buscaForm.do#resultado_ancora Acesso em 04 out. 2020. 
67 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Atipicidade mista do contrato de utilização de unidade em centros 

comerciais e seus aspectos fundamentais p. 29 In: PINTO, Roberto W. Renault; Oliveira, Fernando A. 
Albino de (coord.). Shopping centers: questões jurídicas. Saraiva, 1991 apud VILHENA, F. Aspectos 
relevantes dos contratos de shopping center. 103f. Dissertação (Mestrado em Direito Civil). 
Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2014, p. 86. 

http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/buscaForm.do%23resultado_ancora
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proporciona, com áreas comuns de estacionamento, lazer, alimentação, 
etc.68 
 

 Contratando o espaço em shopping center, o locatário está concordando com 
o tenant mix, normas de funcionamento do empreendimento, cláusulas contratuais 
específicas daquele empreendimento, aderindo à associação de lojistas, incluindo o 
pagamento das taxas de fundo de promoção, e também ao contrato de administração 
do shopping.69  
 É de se pensar, também, o motivo pelo qual os lojistas optam por lojas dentro 
dos shoppings às lojas em ruas e calçadões, essas, que, geralmente, possuem maior 
negociabilidade com o locador e menor rigidez com padrões de visual merchandising 
e horário de funcionamento. O tenant mix, previamente elaborado pelo empreendedor 
possui uma gigantesca importância na escolha, principalmente pela concorrência 
“controlada”.  

 
De fato, um das características mais importantes de um shopping center é a 
equilibrada combinação de lojas não concorrentes, junto com as atrações e 
utilidades oferecidas (no que a doutrina denomina de tenant mix). Nessa linha 
de entendimento, um dos fatores primordiais, decisivos, que leva um lojista a 
optar por instalar-se num determinado shopping center é a concorrência não-
predatória que ele terá na comercialização dos seus produtos. Essa 
característica é, portanto, um dos elementos essenciais da coisa (loja) objeto 
do contrato firmado entre lojista e incorporador-administrador do shopping 
center.70  
 

 Posto isso, analisam-se as peculiaridades desse contrato tão especial no nosso 
cotidiano a seguir.  
 
4.2.1 IMUTABILIDADE DO RAMO DO NEGÓCIO. 
 
 Quando o lojista assina o contrato de locação do espaço em shopping center, 
ele está aderindo ao tenant mix, às normas de funcionamento e às de administração 
daquele empreendimento e também concordando com a participação na associação 
de lojistas. Uma cláusula comumente utilizada nos contratos é a de imutabilidade do 
ramo do negócio. 
 O tenant mix é composto pelas lojas âncoras e satélites. Ele é formulado após 
um detalhado estudo a respeito da distribuição das lojas a depender dos ramos e 
análise técnica sobre a proposta, assim, “a planificação importa, pois, a distruibuição 
das lojas em pontos estratégicos, dentro da estrutura física da organização, tendo em 
vista os objetivos mercantis de cada unidade”.71 

 
68 SOUZA, S. apud BOAVENTURA, T. Aluguel mínimo e em percentual: abusividade em contratos 
estabelecidos com shopping centers. Migalhas. 2017. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/depeso/251784/aluguel-minimo-e-em-percentual--abusividade-em-
contratos-estabelecidos-com-shopping-centers. Acesso em: 07 set. 2020 
69 COELHO, F.; ALMEIDA, M. (Coords.). Enciclopédia jurídica da PUCSP, tomo IV. Recurso 

eletrônico. 2018. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/pdfs/shopping-
center_5b3d450be533b.pdf. Acesso em: 05 out. 2020. 
70 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 764.901 - RJ (2005/0110738-7), Ministra 

Relatora Nancy Andrighi, julgamento em 10/10/2006, p. 6, Disponível em: 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9053439/recurso-especial-resp-764901-rj-2005-0110738-
7/inteiro-teor-14232231. Acesso em: 05 out. 2020. 
71 REQUIÃO, R. Considerações jurídicas sobre os centros comerciais (“shopping centers”) no Brasil. 

Revista dos Tribunais, São Paulo: Thomson Reuters, ISSN 0034-9275, v. 571, maio/1983, p. 32. 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/pdfs/shopping-center_5b3d450be533b.pdf
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/pdfs/shopping-center_5b3d450be533b.pdf
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9053439/recurso-especial-resp-764901-rj-2005-0110738-7/inteiro-teor-14232231
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9053439/recurso-especial-resp-764901-rj-2005-0110738-7/inteiro-teor-14232231
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 E é exatamente a avaliação do mercado, suas preferências e tendências72 que 
a cláusula de imutabilidade se faz necessária. A ideia é manter aquilo que foi ofertado 
inicialmente, manter a homogeneidade, visto que não é saudável, de hora para outra, 
alterar o ramo ou até mesmo o inquilino, substituindo por qualquer outro comércio73.  
 

A existência de um mecanismo de planejamento central dessas atividades, 
cujo caráter permanente é consequência do interesse direto do 
empreendedor no sucesso de cada uma das atividades isoladas, assegura 
ao longo do tempo a manutenção de um mix de produtos e serviços. […] 
Nota-se que o sistema de vendas nos “centros comerciais” não tem maior 
preocupação em controlar o mercado, afastando a competição. Por isso não 
se presta o mecanismo a qualquer forma de abuso do poder econômico, mas 
apenas disciplina a distribuição e a especialização das lojas, segundo 
os seus produtos comerciais, a fim de que a mais variada gama de 
mercadorias esteja à disposição da cliente no seu recinto (mix).74 [grifo 
nosso] 
 

 Caso fosse possível essa rápida e mera alteração, não teria como o 
empreendedor desenvolver uma organização e planejamento eficazes, desagregando 
o espaço de shopping center, e por óbvio, afetaria também os demais lojistas que 
estão no shopping e os que consideram se inserir naquele empreendimento75.  
 Fato é que a mutabilidade inesperada do ramo do comércio das lojas instaladas 
no shopping center poderia instaurar uma grande zona de conflito de interesses. 
Evidente que a concorrência é natural nos shoppings, todavia, um lojista não pode 
concorrer diretamente com outro, sob pena de prejuízos para o próprio shopping, para 
ambos, ou, no mínimo, para o mais fraco economicamente, no caso da loja satélite 
versus loja âncora, razão pela qual a administração do shopping center não pode 
permitir e muito menos estimular a concorrência predatória entre as lojas, devendo 
ser uma relação simbiótica76, assim, com a distribuição das lojas de forma calculada 
e harmônica, é impedido esse desequilíbrio concorrencial, portanto é muito comum 
deparar-se, nos contratos de locação em shopping center, com a seguinte cláusula: 

 
Não terá o locatário exclusividade para exercer no shopping center as 
atividades previstas no contrato de locação, pelo que não poderá reclamar 
quanto à existência de outros salões comerciais de comércio ou atividade 
igual, semelhante, parecida, congênere ou similar à que desempenhar e que 
existe ou venha a existir no shopping center.77 
 

 
72 Ibid., p. 13. 
73 IBRADIM: Fórum online Covid-19. Setor de Shopping Center - antes e pós COVID-19. YouTube. 

2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4_w3w94oqKY. Acesso em: 09 out. 2020. 
74 REQUIÃO, R., op. cit., p. 13. 
75 GAMA, G. Contrato de Shopping Center. Revista da EMERJ. v. 5, n. 18, 2002. Disponível em: 

https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista18/revista18_187.pdf. Acesso em: 9 
out. 2020. 
76 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 764.901 - RJ (2005/0110738-7), Ministra 

Relatora Nancy Andrighi, julgamento em 10/10/2006, p. 6, Disponível em: 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9053439/recurso-especial-resp-764901-rj-2005-0110738-
7/inteiro-teor-14232231. Acesso em 12 out. 2020. 
77 REQUIÃO, R. Considerações jurídicas sobre os centros comerciais (“shopping centers”) no Brasil. 
Revista dos Tribunais, São Paulo: Thomson Reuters, ISSN 0034-9275, v. 571, maio/1983, p. 33. 

https://www.youtube.com/watch?v=4_w3w94oqKY
https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista18/revista18_187.pdf
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 Assim, para a organização interna da concorrência no shopping78, e também 
para o bom andamento do estudado tenant mix, é lícita e necessária a cláusula de 
imutabilidade do ramo do negócio. No item a seguir, é verificada a forma de 
pagamento pelo espaço alugado dentro do shopping center. 
 
4.2.2 ALUGUEL MÍNIMO E ALUGUEL PERCENTUAL. 
 
 Já é de amplo conhecimento que o contato de locação em shopping center 
possui peculiaridades, tanto que é considerado contrato atípico, submetido à 
cláusulas específicas que relacionam o interesse do empreendedor no êxito do 
comércio exercido pelo lojista79. O empreendedor de shopping center almeja o 
sucesso do empreendimento, assim como os lojistas que lá se instalam. Para que o 
shopping seja atrativo, o empreendedor deve estar sempre inteirado, buscando 
novidades do mercado, bem como lojas âncoras, marcas tendências, propondo 
promoções e campanhas que captem clientes em diversas épocas do ano e investido 
em publicidade e decoração. Realidade é que, mesmo que determinadas lojas sejam 
atrativas para o público, todas usufruem de um espaço especialmente montado para 
o objetivo de compras e usufruindo de todo marketing investido no complexo. 
 Para tanto, nada mais justo que o empreendedor impacte o valor da locação 
com tais benesses. Em regra, os contratos se valem das seguintes contas para 
compor a locação no ambiente de shopping center: aluguel, que remunera o 
empreendimento, condomínio, que vem a ser o rateio de despesas para manter a 
estrutura entre os lojistas e o fundo de promoção, que é a remuneração voltada ao 
marketing do shopping center como todo. Como leciona Rubens Requião, "o 
empreendedor não pretende remunerar seu investimento apenas com o aluguel fixo, 
mas com uma participação na percentagem do resultado das vendas da loja locada”80. 
 O aluguel nada mais é que o preço, e ele é essencial nos contratos de locação 
de forma geral81. A forma de remuneração pelo uso dos espaços se dá através de um 
aluguel mínimo, ou também chamado de piso mínimo, e aluguel variável. Muito 
importante mencionar que não se trata de uma dupla cobrança, mas apenas uma 
forma de cálculo, considerada válida, conforme a liberdade negocial e princípio da 
pacta sunt servanda trazidos pelo art. 54 da Lei 8.245/9182. 
 O aluguel mínimo, na verdade, é uma prestação indexada anteriormente e 
reajustada a cada determinado período, e que é devida com base o espaço físico da 
loja83. Ou seja, relativa à locação em metros quadrados que a loja possui, “conforme 

 
78 COELHO, F. Curso de Direito Comercial - direito da empresa. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, 

p. 181. 
79 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.413.818 - DF (2013/0357088-7), 

Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em: 14/10/2014, p. 3, Disponível em: 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/153370337/recurso-especial-resp-1413818-df-2013-
0357088-7/relatorio-e-voto-153370341. Acesso em: 13 out. 2020. 
80 REQUIÃO, R. Considerações jurídicas sobre os centros comerciais (“shopping centers”) no Brasil. 

Revista dos Tribunais, São Paulo: Thomson Reuters, ISSN 0034-9275, v. 571, maio/1983, São Paulo, 
p. 20. 
81 VENOSA, S. Direito Civil: Contratos em espécie. São Paulo, 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
82 VILHENA, F. Aspectos relevantes dos contratos de shopping center. 103f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Civil). Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São 
Paulo, 2014, p. 55. 
83 DINIZ, M. Lei de Locações de Imóveis Urbanos Comentada (Lei n. 8.245, de 18-10-1991), 8ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2006, p. 241. 
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sua melhor ou pior localização no empreendimento”84, por isso, também chamada de 
“piso mínimo”. Já o aluguel percentual, ou ainda, “aluguel por desempenho”, é 
proporcional ao faturamento bruto mensal da atividade comercial do lojista e condiz 
com a estrutura que o empreendimento proporciona ao lojista,  como por exemplo, 
“suas vantagens de mercado, os serviços de logística e mercadologia que oferece”85 
reatando o equilíbrio pactual. O percentual varia de acordo com cada shopping e com 
cada atividade comercial exercida, costumeiramente corresponde a 5% da venda 
bruta, e será exigível nos casos em que o percentual ultrapassar o valor do aluguel 
mínimo.86 Para Mário Cerveira Filho, o lojista, no fim, acaba por ter um sócio que só 
participa dos lucros87, vista a participação na receita das lojas. A prática realizada 
pelos shoppings é, pela demora para o faturamento das lojas ser apurado, 
primeiramente a cobrança do aluguel mínimo, já que será devido de qualquer maneira, 
e após ter o faturamento mensal da loja, é cobrada a diferença entre o percentual 
acordado e o piso mínimo já quitado.88 Dessa forma: 

 
Prevalecerá a remuneração que alcançar maior índice, ou seja, aquela em 
que predomine o quantitativo mais alto: se for o valor percentual do 
faturamento bruto obtido pela loja, será este o devido, se for o aluguel 
mínimo corrigido, obviamente, este que prevalecerá. A previsão de duas 
modalidades de remuneração devida pelo locatário é inerente ao contrato em 
questão, sendo que o aluguel mínimo serve como garantia do preço da 
locação, ao passo que o valor percentual retrata o equilíbrio do pacto.89 
[grifou-se] 
 

 A política da cobrança do aluguel percentual pode ser vista de uma forma a 
buscar cada vez melhores resultados, tanto por parte dos lojistas, e principalmente 
por parte do empreendedor, visto que terá participação no faturamento. Aliás, para 
que o empreendedor tenha conhecimento do exato valor da venda mensal para que 
seja apurado o valor correspondente ao aluguel percentual, ele faz uso de estratégias 
como informação das vendas no mês, fornecida pelo próprio lojista, extrato da redução 
Z (fechamento fiscal diário do emissor de Cupom Fiscal), auditorias online e/ou 
presencial na loja e a verificação de livros fiscais e contábeis, as quais estão previstas 
no contrato de locação como “normas gerais do empreendimento”.90 
 O grande debate ocorre devido ao art. 54 da Lei dar uma autonomia 
exarcebada para os empreendedores, deixando os lojistas um tanto quanto 
vulneráveis, até mesmo economicamente, pois as cláusulas podem acabar se 
tornando desproporcionais ao passar do tempo, com aumento do piso mínimo ou até 

 
84 MAMEDE, G. Manual de Direito Empresarial. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 247. 
85 Ibid. 
86 DINIZ, M., op. cit. 
87 CERVEIRA, M. O aluguel percentual deve ser discutido nas ações renovatórias. Cerveira 

Advogados. 2004. Disponível em: https://cerveiraadvogados.com.br/home/o-aluguel-percentual-deve-
ser-discutido-nas-acoes-renovatorias/ Acesso em 13 out. 2020 
88 VILHENA, F., op. cit., p. 56. 
89 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.413.818 - DF (2013/0357088-7), 
Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva, p. 4. Disponível em: 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/153370337/recurso-especial-resp-1413818-df-2013-
0357088-7/certidao-de-julgamento-153370342?ref=amp. Acesso em 13 out. 2020. 
90 RAJÃO, G. E-commerce, aluguel percentual e os desafios na relação empreendedor e lojista em 

shopping center. Jus. 2017. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/61986/e-commerce-aluguel-
percentual-e-os-desafios-na-relacao-empreendedor-e-lojista-em-shopping-center. Acesso em 13 out. 
2020. 

https://cerveiraadvogados.com.br/home/o-aluguel-percentual-deve-ser-discutido-nas-acoes-renovatorias/
https://cerveiraadvogados.com.br/home/o-aluguel-percentual-deve-ser-discutido-nas-acoes-renovatorias/
https://jus.com.br/artigos/61986/e-commerce-aluguel-percentual-e-os-desafios-na-relacao-empreendedor-e-lojista-em-shopping-center
https://jus.com.br/artigos/61986/e-commerce-aluguel-percentual-e-os-desafios-na-relacao-empreendedor-e-lojista-em-shopping-center
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mesmo da porcentagem aplicada no aluguel percentual. Mas, da mesma forma, à 
época da entrada do lojista no shopping, ele aderiu ao contrato de locação com tais 
cláusulas, inclusive de 13º aluguel conforme trataremos em seguida.  
 Assim, pode-se dizer que o contrato de locação em shopping center possui seu 
próprio método de pagamento, contando com o aluguel mínimo, que quita justamente 
a área locada no espaço do shopping e o aluguel percentual, que terá como base a 
receita mensal da loja, independentemente de resultado positivo ou negativo. Todavia, 
não é apenas o aluguel que integra os custos de manutenção de uma loja em shopping 
center, verifica-se também a cobrança de aluguel em dobro em dezembro e do fundo 
de promoções, que serão mencionados a seguir. 
 
4.2.3 OUTROS PAGAMENTOS RELACIONADOS AO CONTRATO: ALUGUEL 
DOBRADO EM DEZEMBRO E PAGAMENTO DO FUNDO DE PROMOÇÕES. 
 
 Há uma grande discussão acerca da validade da cláusula do aluguel dobrado 
em dezembro, ou décimo terceiro aluguel nos contratos de locação em shopping 
center. A justificativa para sua existência se dá pelas despesas encarecidas no setor 
da administração do shopping, com a contratação de empregados temporários para 
funções de limpeza, segurança, organização, pagamento de décimo-terceiro aos 
empregados permanentes da administradora e gastos com as promoções especiais 
de final de ano.91 Através de tal cláusula, as partes estipulam que o aluguel mínimo 
seja computado em dobro em um determinado mês - dezembro. Salienta-se que só 
será cobrado em dobro o aluguel mínimo, assim, o percentual permanecerá 
inalterado. Desse modo: 

 
Ementa: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER. AÇÃO DE DESPEJO 
POR FALTA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 54 DA LEI DE 
LOCAÇÕES. COBRANÇA EM DOBRO DO ALUGUEL NO MÊS DE 
DEZEMBRO. CONCREÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. 
NECESSIDADE DE RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA OBRIGATORIEDADE 
("PACTA SUNT SERVANDA") E DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS 
("INTER ALIOS ACTA"). MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 
LIVREMENTE PACTUADAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
1. Afastamento pelo acórdão recorrido de cláusula livremente pactuada entre 
as partes, costumeiramente praticada no mercado imobiliário, prevendo, no 
contrato de locação de espaço em shopping center, o pagamento em dobro 
do aluguel no mês de dezembro. 
2. O controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos 
empresariais é mais restrito do que em outros setores do Direito Privado, pois 
as negociações são entabuladas entre profissionais da área empresarial, 
observando regras costumeiramente seguidas pelos integrantes desse setor 
da economia. 
3. Concreção do princípio da autonomia privada no plano do Direito 
Empresarial, com maior força do que em outros setores do Direito Privado, 
em face da necessidade de prevalência dos princípios da livre iniciativa, da 
livre concorrência e da função social da empresa. 
4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.92 [grifou-se] 

 
91 GAMA, G. Contrato de Shopping Center. Revista da EMERJ. v. 5, n. 18, 2002. Disponível em: 

https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista18/revista18_187.pdf. Acesso em: 15 
out. 2020 
92 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1409849/PR, Ministro Relator Paulo de 
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 26/04/2016, p. 1. Disponível em: 
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 Dita cláusula foi ajustada devido ao grande movimento esperado para o mês 
de dezembro, que engloba o auge do faturamento no comércio, via de regra: o Natal. 
Todavia, embora já pacificada nos tribunais, parte da doutrina enxerga com 
abusividade a aplicação de tal cláusula, mesmo com a autonomia dada pelo art. 54 
da Lei 8.345/91, pois, por exemplo, os lojistas já devem arcar com o décimo terceiro 
salário de todos os funcionários. Nesse sentido, postula Gladston Mamede: 

 
A pretensão de instituir um 13º locativo rompe, por completo, com esse 
equilíbrio, vale dizer, é iníqua, no sentido próprio da palavra, certo que não 
há uma 13ª utilização e gozo do imóvel, nem uma 13ª prestação de serviços 
de administração e mercadologia. […] a cláusula é ilegítima, iníqua, e não 
jurídica, criando, no âmbito de uma relação sinalagmática, um ônus ao qual 
não corresponde bônus, ou ainda, uma obrigação à qual não corresponde 
retribuição.93  
 

 Outro critério a se pensar, ainda no quesito da abusividade, é o ramo de 
comércio exercido pelo lojista, pois alguns ramos não são tão impactados com 
aumento de vendas no mês de dezembro, como no caso das farmácias, academias e 
lanchonetes94, e mesmo assim devem arcar com o pagamento do décimo terceiro 
aluguel. Aliás, aparenta ser controversa a cobrança em dobro do aluguel mínimo, pois 
ele é relacionado ao espaço ocupado pela loja e sua metragem, ou seja, critérios 
imutáveis se analisados simplesmente por causa do mês. Porventura teria maior 
cabimento a cobrança em dobro do fundo de promoção. 
 O fundo promocional é uma despesa considerada obrigatória nos contratos de 
locação em shopping center e integra o fluxo de caixa para a administração do 
empreendimento, mesmo que seja administrada pela associação de lojistas95. Essa 
despesa é calculada conforme o cálculo de área ocupada pela loja e também pela sua 
localização, visibilidade e fluxo de clientes.96 Exemplos práticos são as campanhas 
realizadas em épocas comemorativas, como Natal, Páscoa e Dia das Mães.97 
 Verifica-se, então, que a cobrança em dobro do aluguel em dezembro é aceita 
pelos tribunais, não podendo ser considerada abusiva, já que temos na Lei 8.245, em 
seu art. 54, a livre estipulação das condições pelas partes, prevalecendo os princípios 
da autonomia e da pacta sunt servanda, assim como a cobrança dos fundos de 

 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/340115910/recurso-especial-resp-1409849-pr-2013-
0342057-0/inteiro-teor-340115925. Acesso em 16 out. 2020. 
93 MAMEDE, G. Empresa e Atuação Empresarial - Direito Empresarial Brasileiro. 12ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2020, p. 316 
94 BARCELLOS, R. apud COELHO, F.; ALMEIDA, M. (Coords.). Enciclopédia jurídica da PUCSP, 

tomo IV. Recurso eletrônico. 2018, p. 10. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/pdfs/s 
hopping-center_5b3d450be533b.pdf. Acesso em 18 out. 2020. 
95 Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que promove a integração entre os lojistas do 
Shopping, como auxiliar em troca de experiências e jogadas de marketing. É a associação que é 
responsável pelos fundos de promoção. Cf. LOBOSAR, A. et al. Aspectos dos Contratos de Locação 
em Shopping Centers diante do novo Coronavírus. BaptistaLuz. Disponível em: 
https://baptistaluz.com.br/institucional/contratos-de-locacao-em-shopping/. Acesso em 02 de novembro 
de 2020. 
96 MARTINS, I. Contratos em Shopping Center e o Fundo Promocional. MARTINS soc. ind. adv. 2017. 
Disponível em: https://ivofpmartins.com.br/contratos-em-shopping-center-e-o-fundo-promocional/ 
Acesso em 02 nov 2020. 
97 LOBOSAR, A. et al. Aspectos dos Contratos de Locação em Shopping Centers diante do novo 
Coronavírus. BaptistaLuz. Disponível em: https://baptistaluz.com.br/institucional/contratos-de-
locacao-em-shopping/. Acesso em 02 de novembro de 2020. 

https://baptistaluz.com.br/institucional/contratos-de-locacao-em-shopping/
https://ivofpmartins.com.br/contratos-em-shopping-center-e-o-fundo-promocional/
https://baptistaluz.com.br/institucional/contratos-de-locacao-em-shopping/
https://baptistaluz.com.br/institucional/contratos-de-locacao-em-shopping/
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promoção. No item seguinte, será tratada a cláusula de raio, considerada emblemática 
por grande parte da doutrina devido aos aspectos a serem esclarecidos.  
 
4.2.4 CLÁUSULA DE RAIO: VEDAÇÃO À ABERTURA DE LOJAS PRÓXIMAS. 
 
 Como já dito, cada shopping center possui um plano de lojas e 
estabelecimentos, provindos de um estudo especifico acerca da área e vizinhança, 
chamado de tenant mix, que também irá cuidar do aspecto concorrencial no 
empreendimento. Todavia, há a que chamam de cláusula de raio, que proíbe a 
abertura da mesma loja em estabelecimento próximo, comumente num raio de dois 
quilômetros e meio de distância, salvo por concordância do empreendedor, daquele 
shopping em que já está instalada. 
 A cláusula de raio sempre foi considerada válida pelos tribunais, até a 
manifestação do CADE98 a respeito da temática. Para o CADE, a cláusula de raio diz 
respeito a um instrumento contratual que obriga o lojista locatário de determinado 
shopping center a não exercer as mesmas atividades em outro estabelecimento que 
esteja dentro de um raio, e daí vem a razão do nome, de distância pré determinado.99 
E ainda, há noticia que alguns contratos de locação estendem tais proibições também 
aos sócios e diretores da empresa locatária.100 
 Os shopping centers justificam o uso da dita cláusula como forma de 
preservação do tenant mix, proteção da clientela do centro comercial, o faturamento 
e a continuidade do negócio.101 Para Ladislau Karpat, não se faz necessária a 
presença do CADE, já que se trata de uma cláusula que resguarda e não que elimina 
a concorrência, assim, o Conselho acaba interferindo indiretamente no tenant mix do 
empreendimento, o que obriga o empreendedor a se organizar de outras formas.102 
 Todavia, o ponto primordial trazido pelo CADE é que a cláusula de raio mostra-
se abusiva quando não trazida com um prazo fixado de tempo, isto é, cerceando a 
capacidade da livre-iniciativa e da livre concorrência, princípios dispostos na 
Constituição Federal, artigos 1º, IV, e 170, IV, respectivamente.103 Tais princípios 
estão intimamente ligados, de forma que muitas vezes nem chegam a se diferenciar, 
mas aqui trata-se mais acerca da livre concorrência, até mesmo pela influência do 
CADE na questão. A liberdade de concorrência garante o fornecimento de produtos e 
serviços ao mercado com "qualidade crescente e preços decrescentes”, competindo 

 
98 CADE é a sigla para Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e tem por “missão zelar pela 

livre concorrência no mercado, sendo a entidade responsável, no âmbito do Poder Executivo, não só 
por investigar e decidir, em última instância, sobre a matéria concorrencial, como também fomentar e 
disseminar a cultura da livre concorrência”. Cf. CADE. Institucional. CADE. [2011]. Disponível em: 
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/institucional. Acesso em 18 out. 2020. 
99 CADE condena shopping centers por adoção de cláusulas de raio. CADE. 2016. Disponível em: 

http://www.cade.gov.br/noticias/cade-condena-shopping-centers-por-adocao-de-clausulas-de-raio. 
Acesso em 18 out. 2020. 
100 MAMEDE, G. Empresa e Atuação Empresarial - Direito Empresarial Brasileiro. 12ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2020, p. 327. 
101 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação nº 9081097-88.2008.8.26.0000. 

Relator: Edgard Rosa. Julgamento em: 21/09/2011, p. 11. Disponível em: https://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20450367/apelacao-apl-9081097882008826-sp-9081097-
8820088260000/inteiro-teor-104959854?ref=juris-tabs. Acesso em: 18 out. 2020. 
102 KARPAT, L. Os shopping centers e a “cláusula de raio”. Karpat Advogados. 2014. Disponível em: 

https://www.karpat.adv.br/os-shopping-centers-e-a-clausula-de-raio/. Acesso em 18 out. 2020. 
103 MAMEDE, G. Empresa e Atuação Empresarial - Direito Empresarial Brasileiro. 12ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2020, p. 327. 

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/institucional
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pela preferência do consumidor, sempre em busca de melhorias para potencializar o 
volume de vendas e auferir cada vez mais lucros. Esse princípio auxilia a coibição de 
práticas empresariais incompatíveis, como a concorrência ilícita, que se classifica em 
infração da ordem econômica e em concorrência desleal.104 A infração da ordem 
econômica é relativa às práticas que arrisquem o funcionamento da  economia de livre 
mercado regularmente, ou seja, não pune o poder econômico, mas o abuso dele que 
ameaça ou pode vir a ameaçar a livre concorrência, o mercado como um todo. Já a 
concorrência desleal relaciona-se com as práticas lesionam apenas os interesses do 
empresário que foi vítima da prática irregular.105 
 Fato incontroverso é a liberdade contratual abrigada no art. 54 da Lei 8.245/91 
que já foi aqui mencionada, assim, ilegal a cláusula de raio não pode ser considerada, 
visto que o lojista  locatário aderiu ao contrato formulado pelo empreendedor, todavia, 
pode ser considerada abusiva na medida em que o contrato perde o equilíbrio 
econômico. Enquanto o aluguel percentual é cobrado em razão do serviço oferecido 
pelo empreendedor, a cláusula de raio, no caso de contrato de adesão, não se 
justifica. Aliás, se faz inviável a fixação da cláusula de raio, ainda que por um período, 
para compensar o investimento realizado pelo empreendedor na construção do 
shopping center e os gastos com o estudo de viabilidade técnica, já que tais despesas 
são diluídas entre os lojistas com o pagamento da res sperata ao empreendedor.106 
 Assim, se analisado o que leciona o Código Civil, no seu art. 122107, são 
consideradas nulas de pleno direito cláusulas que sujeitem determinado negócio ao 
puro arbítrio de uma das partes, quer dizer, se o empreendedor insere no contrato de 
locação cláusula que proíba o lojista de exercer sua atividade em outro local, em 
determinado raio, sem qualquer razão, deverá ser considerada nula.  
 Outro aspecto a ser verificado é que, ao passar dos anos, mesmo com a 
existência da cláusula de raio no contrato de locação por prazo indeterminado, os 
empreendedores locadores permitem que determinadas lojas, muitas vezes as 
âncoras, abram outras unidades em locais próximos, ou seja, consentindo, 
imparcialmente, na não aplicação da cláusula de raio para alguns. Talvez seja pela 
força de mercado que tais lojistas possuam, acabam por obter vantagens perante o 
menores, e dessa forma é criada uma espécie de comportamento contraditório, e que, 
consequentemente, deturpa o princípio da boa-fé objetiva108, que deve ser mantido na 

 
104 COELHO. Curso de Direito Comercial - direito de empresa. 18ª ed., v 1. São Paulo: Saraiva, 

2014, p. 72. 
105 Ibid., p. 73 et seq. 
106 SOUZA, L. Cláusula de Raio Sob a Perspectiva do Direito Civil-Empresarial. EMERJ, Rio de 

Janeiro, v. 18, n. 68, p. 97-125, mar. - mai. 2015. Disponível em: 
https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista68/revista68_97.pdf. Acesso em 18 out. 
2020. 
107 Lê-se: “Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou 

aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio 
jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.” cf. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em 18. out. 2020. 
108 O princípio da boa-fé está contido no Art. 422 do Código Civil, que expõe: "Os contratantes são 

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 
probidade e boa-fé.” Para Silvio de Salvo Venosa, "a boa-fé objetiva se traduz de forma mais perceptível 
como uma regra de conduta, um dever de agir de acordo com determinados padrões sociais 
estabelecidos e reconhecidos” (VENOSA, S. Direito Civil: Contratos em espécie. São Paulo, 7ª Ed. 
São Paulo: Atlas, 2010). 
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fase pré-contratual e contratual.109 Além disso, o acordo de locação com os lojistas, 
principalmente os de menor porte, teve como base contrato modelo oferecido pelo 
locador, no qual foram impostas restrições com previsão de sanções ao locatário em 
caso de descumprimento, sem uma negociação efetiva das cláusulas entre as 
partes.110 Válido lembrar que tal princípio representa uma regra de conduta, não 
exigindo previsão normativa ou contratual específica, assim, as partes não podem 
alegar desconhecimento desse modelo de comportamento, devendo sempre agir em 
consonância com a boa-fé em qualquer circustância.111  
 Assim, caso a cláusula seja aplicada por período certo e razoável, deve ser 
considerada válida, sem ferir os princípios supra mencionados da livre iniciativa, livre 
concorrência e a boa-fé objetiva, com o escopo, a valer, da proteção da clientela, do 
fundo de comércio e do retorno do investimento, mas ainda o principal está pautado 
em analisar caso a caso, contrato a contrato, tanto é que ainda encontramos nos 
Tribunais situações em que a cláusula de raio foi considerada abusiva e em outras 
que a cláusula não apresentou vícios. Para fazer menção a um desses julgamentos, 
serão desenvolvidos apontamentos sobre a apelação cível de nº 70053953147 do 
TJRS. 
 
5 APONTAMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE RAIO NAS 
LOCAÇÕES DE ESPAÇOS DE SHOPPING CENTERS À LUZ DO JULGAMENTO 
DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 70053953147 PELO TJRS. 
 
 A cláusula de raio concede ao empreendedor de shopping center a faculdade 
de autorizar ou não o lojista a operar em uma área próxima pré determinada. Como já 
falado, o posicionamento do CADE na questão não é totalmente bem vindo por alguns 
autores, visto que há um misto de esferas envolvidas, como o cível e o administrativo, 
todavia, a reflexão se é imprescindível na medida em a cláusula de raio restringe o 
comércio de rua próximo ao shopping e pode dificultar a constituição e funcionamento 
de outros shoppings concorrentes localizados dentro da área do raio que não podem 
contar com aquela loja em seu mix.112 
 Em 2014, houve uma decisão emblemática proferida pela Décima Sexta 
Câmara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS. A demanda tratava acerca da cláusula 
de raio presente nos contratos firmados pelo Shopping Iguatemi, que, segundo 
entendimento do Desembargador Relator Ergio Roque Menine, limitava o exercício da 

 
109 BLOCH, F. A cláusula de raio em shopping centers e o comportamento do empreendedor. 

Migalhas. 2019. Disponível em: https://migalhas.uol.com.br/depeso/317255/a-clausula-de-raio-em-
shopping-centers-e-o-comportamento-do-empreendedor. Acesso em: 24 out. 2020. 
110 CADE discute cláusulas de raio em contratos de shopping centers. CADE. 2016. Disponível em: 

http://www.cade.gov.br/noticias/cade-discute-clausulas-de-raio-em-contratos-de-shopping-
centers#:~:text=A%20cl%C3%A1usula%20de%20raio%20%C3%A9,raio%20de%20dist%C3%A2ncia
%20pr%C3%A9%2Ddeterminado. Acesso em 20 out. 2020. 
111 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação cível nº 70053953147. 

Décima Sexta Câmara Cível de Porto Alegre. Des. Relator Ergio Roque Menine, p. 11. Disponível em: 
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/137165315/apelacao-civel-ac-70053953147-rs/inteiro-teor-
137165324. Acesso em 20 out. 2020. 
112 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação cível nº 70053953147. 

Décima Sexta Câmara Cível de Porto Alegre. Des. Relator Ergio Roque Menine, Julgamento em 
28/08/2014, p. 7. Disponível em: https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/137165315/apelacao-civel-
ac-70053953147-rs/inteiro-teor-137165324. Acesso em: 20 out. 2020. 
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https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/137165315/apelacao-civel-ac-70053953147-rs/inteiro-teor-137165324
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/137165315/apelacao-civel-ac-70053953147-rs/inteiro-teor-137165324
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livre concorrência pelos lojistas, que não poderiam exercer atividade no mesmo ramo 
comercial dentro de um raio de 3 mil metros.113 
 Ocorre que no caso da apelação cível nº 70053953147, a cláusula de raio 
afetou diretamente o estabelecimento de um novo empreendimento (à época) na 
cidade, o Shopping Bourbon Wallig, visto que nas Normas Gerais Complementares 
regedoras das locações de espaços do Shopping Iguatemi contava com a seguinte 
cláusula: 

 
7.26. O LOCATÁRIO, ressalvado estabelecimento já existente na data da 
assinatura deste contrato, não poderá ter outro (sede filial, etc), dedicado ao 
mesmo ramo de atividade a ser por ele exercida no ESPAÇO COMERCIAL 
objeto do contrato de locação e outras avenças, localizado dentro de um raio 
de 3.000 m (três mil metros), contados do centro do terreno do SHOPPING 
CENTER, salvo autorização prévia e por escrito do LOCADOR.114 
 

 Como anteriormente tratado, a cláusula de raio por si só não pode ser 
considerada ilícita, em razão da autonomia privada dos contratantes, que via de regra, 
ajustam o livremente os direitos e obrigações. Ademais, ela pode ser usada quando o 
objetivo é prevenir comportamentos oportunistas e buscar o retorno do investimento. 
Em contrapartida, se utilizada de forma abusiva, deve ser considerada ilícita, visto que 
nitidamente viola preceitos da ordem econômica e consumerista, quer dizer, de 
interesse da coletividade. No caso em comento, algumas questões merecem atenção.  
 Primeiramente, verificou-se a violação do princípio da boa-fé objetiva115 ao 
passo que o Shopping Iguatemi, inaugurado em 1983, sendo o segundo a ser 
construído em Porto Alegre, aderiu à cláusula num raio de 2 (dois) mil metros e 
alterando a distância para 3 (três) mil metros em 2002, de forma unilateral, sem 
debater com os lojistas do estabelecimento se tal modificação era viável e se 
concordavam. Ademais, não se percebeu no decorrer do pleito a comunicação formal 
aos lojistas da alteração para o raio de 3km. Na defesa, as rés sustentaram que os 
lojistas que estariam violando os princípios da boa-fé objetiva e da autonomia privada 
se aceitassem a instalação de estabelecimento comercial em shopping concorrente, 
porém, olvidam que ambas as partes contratantes devem respeitar tais princípios, e 
principalmente o shopping que configura a posição mais forte da relação.  
 É notória também a possibilidade da supressão de uma obrigação contratual, 
visto que o não exercício do direito do credor acaba ocasionando no devedor a justa 
expectativa de que esse não exercício será prorrogado ao longo tempo. Hipótese essa 
também conhecida como supressio.116 Wambier aduz que a supressio faz parte de 
um conjunto de fenômenos que compõem a boa-fé objetiva e que se expressa na 
impossibilidade de exercer os direitos contratuais em decorrência do transcurso do 
tempo.117 No caso em tela, podemos fazer a comparação quando lojas-âncora abrem 

 
113 Ibid. 
114 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação cível nº 70053953147. 
Décima Sexta Câmara Cível de Porto Alegre. Des. Relator Ergio Roque Menine, Julgamento em 
28/08/2014, p. 7. Disponível em: https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/137165315/apelacao-civel-
ac-70053953147-rs/inteiro-teor-137165324. Acesso em: 20 out. 2020. 
115 Cf. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Art. 422. Disponível 

em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em 28. set. 2020. 
116 FONSECA, S.; BUGALHO, V. "Supressio" e o princípio da boa-fé contratual. Migalhas. 2012. 

Disponível em: https://migalhas.uol.com.br/depeso/153483/supressio---e-o-principio-da-boa-fe-
contratual. Acesso em: 31 out. 2020. 
117 Ibid. 

https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/137165315/apelacao-civel-ac-70053953147-rs/inteiro-teor-137165324
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/137165315/apelacao-civel-ac-70053953147-rs/inteiro-teor-137165324
https://migalhas.uol.com.br/depeso/153483/supressio---e-o-principio-da-boa-fe-contratual
https://migalhas.uol.com.br/depeso/153483/supressio---e-o-principio-da-boa-fe-contratual
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outra unidade dentro do raio estabelecido, porém, tal desobrigação não se estende 
aos demais lojistas.  
 Outrossim, dentro desse raio de 3km estabelecido pelo Shopping Iguatemi 
existem outros quatro shoppings, sendo eles: Bourbon Shopping Country, Bourbon 
Shopping Wallig, Lindóia Shopping Center e Boulevard Strip Center, e levando em 
consideração a soma da ABL de todos, o Shopping Iguatemi tem 32% do mercado de 
locação em shopping center, dessa forma, todos os lojistas e universo de 
consumidores interessados, não somente do Bourbon Wallig, mas dos outros 
shoppings que compõem o raio do Iguatemi, estariam sendo prejudicados com a 
cláusula, dada a posição dominante exercida por este. Nesse aspecto, temos o art. 
36 da Lei 12.529/11, que articula a situação envolvendo a posição dominante no 
mercado: 

 
Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de 
culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou 
possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: 
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou 
a livre iniciativa; 
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; 
III - aumentar arbitrariamente os lucros; e 
IV - exercer de forma abusiva posição dominante.118 [grifou-se] 
 

 Além da imponência já exercida no mercado porto-alegrense, quase 27% do 
total de shoppings da capital gaúcha estão dentro do raio estabelecido pelo Iguatemi, 
número expressivo e que implica na violação da ordem econômica e do interesse 
coletivo, pois limita e/ou impede o acesso de novas empresas ao mercado, como 
também dificuldades são criadas quanto à constituição, funcionamento e 
desenvolvimento da empresa concorrente. Matéria essa que também já foi tratada no 
Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento na Súmula 646: "ofende o 
princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de 
estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área”.119 
 Os consumidores também são afetados, pois a cláusula acaba por impedi-los 
de optarem pelo empreendimento mais perto de casa ou que melhor os convém, e, 
uma vez que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 29, "equipara a 
consumidor todas as pessoas, determináveis ou não, que estejam expostas às 
práticas comerciais que dizem respeito à oferta, publicidade, práticas abusivas, 
cobrança de dívidas,”120 entre outros, devemos lembrar também do art. 39 do CDC121, 
que é um rol exemplificativo de práticas abusivas que podem ser tomadas pelos 
fornecedores. Aliás, deve o consumidor buscar respaldo no CDC quando exposto a 
situações de práticas comerciais e cláusulas contratuais abusivas.122 

 
118 BRASIL. Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm. 
Acesso em: 18 out. 2020. 
119 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Súmula 646. 2003. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=1525. Acesso em 18 
out. 2020 
120 BERTOLDI, M.; RIBEIRO, M. Curso Avançado de Direito Comercial. 7ª ed. São Paulo: Revistas 

dos Tribunais, 2013, p. 764. 
121 Da Seção IV - “Das Práticas Abusivas”. BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe 

sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm . Acesso em: 18 out. 2020. 
122 BERTOLDI, M; RIBEIRO, M., op. cit., p. 765. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=1525


26 

 

 Atinente aos princípios da livre concorrência e livre iniciativa, imprescindível 
lembrar que eles são violados em relação a outros shoppings e comércios de rua, pois 
uma barreira é criada para os pequenos e médios empreendedores que estão em 
busca de um local para implantarem seu estabelecimento. E, como já tratado, os 
consumidores acabam por ser induzidos a frequentarem o Shopping Iguatemi, uma 
vez que só encontrarão lojas já consagradas e de renome lá. 
 Ainda, a cláusula de raio colocada como foi, sem prazo, sem período, ou seja, 
“ad eternum”, inviabiliza a proporcionalidade e razoabilidade da relação, posto que a 
justificativa de retribuição pelo investimento realizado não faz sentido, primeiro que o 
shopping foi levantado na década de 80, 30 (trinta) anos antes da instauração da 
demanda, e relativamente à modificação do raio, que passou de dois mil metros para 
três mil metros em 2003.  
 Ao fim da demanda, houve o reconhecimento da ilegalidade e abusividade da 
cláusula de raio presente nas normais gerais do Shopping Iguatemi Porto Alegre. 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 
 Com a análise do assunto realizada, evidenciou-se que a cláusula de raio dos 
contratos de locação em shopping center aplicada de forma injustificada e sem 
período determinado deve ser considerada abusiva, pois limita a liberdade de iniciativa 
das partes interessadas em constituir um negócio, e também priva a livre 
concorrência, uma vez que os consumidores serão todos destinados a um só local.  
 Os shoppings centers são fruto de técnicas aprimoradas de venda e gestão, 
tanto do empreendedor como do lojista, o que reflete em um novo modelo de negócio 
jurídico, até por isso é conhecido como um contrato atípico, sem legislação específica, 
o que acaba por dar margem para que os empreendedores formatem cláusulas 
abusivas, observado o art. 54 da Lei 8.245/91, que permite a livre pactuação entre as 
partes. Os lojistas, todavia, em desvantagem econômica e por buscarem um digno 
ponto comercial para o seu negócio, acabam tendo que ceder às preferências já 
estabelecidas pelo empreendedor, o que muitas vezes confunde o contrato de locação 
nos shoppings com um contrato de adesão.  
 Diante desses apontamentos, a presente pesquisa teve como intuito 
compreender as especificidades do contrato de locação em shopping center, 
principalmente no tocante à cláusula de raio. Abordou-se, inicialmente, a autonomia 
das partes que permeia os contratos privados em geral, como também a função social 
que deve estar presente, conforme o art. 421 do Código Civil. Foi lembrado que a 
autonomia da vontade se aplica em dois momentos: o primeiro é na vontade de 
celebrar um negócio ou não, e o segundo é como e com quem celebrar. Em seguida, 
passou-se para a análise dos contratos de locação, abrigados pela Lei 8.245/91, e 
nesse ponto diferenciou-se os imóveis urbanos de rurais e os imóveis residenciais de 
não residenciais. Para uma melhor compreensão, salientou-se a importância do 
estabelecimento/fundo comercial, bem como do ponto comercial para a prosperidade 
do negócio, pois o local é determinante para o reconhecimento da marca.  
 Após essa análise dos contratos de locação, aclarou-se acerca dos contratos 
de locação em shopping center, que como já citado, são centros comerciais em 
expansão no Brasil e contam com um amplo estudo acerca da vizinhança, lojas e 
marcas em ascensão e aquelas já consagradas, para que seja estabelecido o tenant 
mix. Evidenciou-se que os shoppings possuem seus consumidores mediatos e 
imediatos, sendo eles os clientes das lojas e os lojistas que ali se projetam, 
respectivamente. Ademais, compreendeu-se que os interesses dos empreendedores 
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e lojistas devem estar em harmonia, até porque todos buscam o sucesso do 
empreendimento, esperando cada vez mais rentabilidade.  
 Em seguida, foi analisado o contrato de res sperata, que pode ser firmado no 
decorrer da construção do empreendimento ou para efetivar o pagamento do fundo 
de comércio, posteriormente passou-se a observar as peculiaridades presentes no 
contrato de locação em shopping center, como as cláusulas de imutabilidade do ramo 
do negócio, para preservação do tenant mix, a situação do aluguel mínimo e 
percentual (ou por faturamento), o pagamento de aluguel dobrado em dezembro, os 
fundos de promoção, e por fim, chegou à análise da cláusula de raio.  
 Buscou-se apresentar a cláusula de raio devido ao seu reconhecimento em 
larga escala em nossos Tribunais. Dita cláusula foi criada no intuito de proteger o 
investimento feito pelo empreendedor, de preservar o tenant mix e a clientela, e diz 
respeito a um instrumento que obriga ao lojista a não exercer as mesmas atividades 
em outro estabelecimento que esteja dentro do raio pré-estipulado no contrato de 
locação. Para o CADE, que envolve-se na temática pois busca o equilíbrio das 
negociações e a proteção da livre concorrência, a cláusula só terá validade quando 
aplicada concomitante a um prazo certo.  
 Portanto, no caso citado da apelação cível nº 70053953147 do TJRS a cláusula 
de raio foi considera abusiva certeiramente. A decisão foi dada em 2014 pelo 
Desembargador Relator Ergio Roque Menine e o entendimento foi de que a cláusula 
convencionada pelo Shopping Iguatemi Porto Alegre limitava a livre concorrência, pois 
considerava um raio de 3km - alterado em 2002 de modo unilateral, sem possível 
manifestação dos lojistas, rompendo com a boa-fé objetiva contratual, e o que, na 
capital gaúcha, representa mais quatro shoppings neste raio. Além do fato que a 
cláusula foi colocada de forma “ad eternum”, quer dizer, nunca poderia ser aberto 
outro estabelecimento idêntico dentro deste raio. Ademais, quando anunciado um 
novo empreendimento na cidade, o Bourbon Wallig, o Iguatemi disparou e-mails para 
os lojistas, intimando para que não mantivessem negociação com outros 
empreendimentos sob pena de sofrer severas penalidades. 
 Assim, diante das situações pontuadas, entendeu-se conveniente alertar sobre 
a imponência que determinados empreendimentos já consagrados possuem, e com 
essa força podem sobrecarregar os que estão por vir, bem como os pequenos e 
médios negócios que buscam firmar sua marca em ponto comercial estratégico e de 
grande fluxo de clientela. Notória a quebra do princípio da boa-fé objetiva, pautado no 
art. 422 do Código Civil e os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, de seara 
Constitucional, podendo causar grandes sequelas na economia. Alertando também 
para a falta de uma legislação específica sobre as locações em shopping center, o 
que acaba beneficiando os empreendedores, pois ficam no poderio de formatar os 
contratos da forma mais atraente para si, deixando os lojistas com a única opção de 
firmar com o shopping contrato de locação com cláusula de raio, ou ficar sem aquele 
ponto almejado para a consecução do seu negócio.  
 No caso analisado, o Judiciário buscou fundamentadamente entender a 
proposição da cláusula de raio, desde a criação do Shopping em meados de 1980, 
todavia, muitas vezes, a dita cláusula, mesmo que abusiva, é considerada válida nos 
Tribunais com base no art. 54 da Lei 8.245/91, que permite que as partes assinem 
contrato de locação em centro comercial como melhor pactuarem.  
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