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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Apelação Cível – nº. 0005414-84.2002.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

Apelante: Mônica Sueli  Silva Costa – Adv. Vital Bezerra Lopes e outro
(OAB-PB 7.246)

Apelado: Condomínio Shopping Campina Grande – Adv. Veruska Maciel
Cavalcante e outro (OAB/PB 8.834)

EMENTA: APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO
DE LOCAÇÃO E DE  PARTICIPAÇÃO NO FUNDO
DE INSTALAÇÃO E DECORAÇÃO DO SHOPPING
CENTER.  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO.  PRELIMINAR DE  NÃO
CONHECIMENTO  ARGUIDA  NAS
CONTRARRAZÕES.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
REVISÃO DO CONTRATO. PREVALÊNCIA DO ART.
54  DA LEI  DE  INQUILINATO.  AUTONOMIA DA
VONTADE  DAS  PARTES.  CLÁUSULA
CONTRATUAL  RENUNCIANDO  O  DIREITO  DE
RETENÇÃO  E  À INDENIZAÇÃO  DAS
BENFEITORIAS.  POSSIBILIDADE  DO  AJUSTE.
SÚMULA  N.º  335  DO  STJ.  INEXISTÊNCIA  DE
NULIDADE NO CONTRATO.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

Se o recorrente expõe as razões do pedido de
reforma ou de decretação de nulidade, de forma
condizente,  preenche  o  requisito  de
admissibilidade do recurso.

“Aos contratos de shopping center  aplica-se a
Lei do Inquilinato” (art. 54 da Lei nº 8.245/91).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  Ag  706.211/RS,  Rel.  Ministro  Paulo
Gallotti)



Processo nº 0005414-84.2002.815.0011

Nas relações entre lojistas e empreendedores de
shopping  center,  prevalecerão  as  condições
livremente pactuadas nos contratos de locação
respectivos  e  as  disposições  procedimentais
previstas na Lei de Inquilinato.

Súmula  n.º  335  do  STJ  -  Nos  contratos  de
locação,  é  válida  a  cláusula  de  renúncia  à
indenização  das  benfeitorias  e  ao  direito  de
retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em rejeitar  a  preliminar  e,  no
mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo.

Relatório

Mônica  Sueli  Silva  Costa interpôs  apelação  contra  o
Condomínio Shopping Campina Grande hostilizando sentença do Juízo
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos
de AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS
MORAL E MATERIAL,  REPETIÇÃO DE INDÉBITO,  PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONDOMINIAIS  E  PREFERÊNCIA  DE  CONEXÃO,  julgou  improcedentes  os
pedidos.

Do histórico dos fatos narrado na inicial, verifica-se que a
Recorrente ajuizou a demanda alegando que adquiriu o espaço da Loja n.º
113, do  Condomínio Shopping Campina Grande, sendo enganada por um
esquema de marketing que não surtiu o efeito prometido; que pagou luva
de  maneira  camuflada,  no  valor  de  R$  35.000,00  e  que  o  Contrato  de
Participação  no  Fundo  de  Instalação  e  Decoração  do  Shopping  Center
Iguatemi Campina Grande violou a Lei de Inquilinato.

Na Sentença (fls. 287/293), o Magistrado, ao fundamento
de que a desocupação do imóvel e a entrega das chaves ocorridas na ação
de despejo n.º 001.2002.005057-9 não impede o enfrentamento do pedido
de revisão de cláusulas contratuais, mas o pedido de revisão do valor do
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aluguel não tem mais como ser analisado, visto que o contrato de locação já
está encerrado; na análise do pedido de revisão do contrato locação não foi
constatado abusividade das cláusulas do contrato de fls. 30/43, visto que
pactuadas  em conformidade com o art.  54  da Lei  n.º  8.245/91 (Lei  de
locações  de  imóveis  urbanos);  referido  dispositivo  estabelece  que,  nas
relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão
as condições livremente pactuadas, e com isso não se aplica as disposições
do CDC; o contrato prevê expressamente, nas cláusulas 4 e 5, que a loja
seria entregue à locatária “no osso”, tocando a ela as obras necessárias para
instalação;  na  cláusula  n.  11.1  consta  que,  se  rescindido  o  contrato,  a
locatária não terá direito de retenção; referidas cláusulas estão respaldadas
legalmente no art. 54 da Lei n.º 8.245/91 e Súmula n.º 335 do STJ, e por
tudo isso não haveria direito de retenção e indenização por danos materiais
e morais, julgou improcedentes os pedidos condenando a Promovente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou
em R$ 1.000,00.

Nas razões  recursais  (fls.  295/300),  a  Apelante  arguiu
que a sentença deve ser reformada, visto que não levou em consideração a
boa fé contratual prevista no art. 422 do Código Civil e que as luvas pagas
seriam ilegais.

Alegou que recebeu o imóvel sem qualquer condição de
uso, tendo que fazer benfeitorias de mezanino em ferro, revestimento de
paredes, piso e teto e instalar  todo o sistema elétrico,  antincêndio e de
refrigeração  por  ar-condicionado  tipo  fancool  e  que,  com  simples
interpretação  da  cláusula  contratual  n.º  11.1  não  poderia  ter  direito  a
retenção, mas que referida cláusula é nula por violar os arts. 45, 47 e 51 da
Lei de Locações.

Pugnou  pelo  provimento  do  recurso  para  que  fosse
reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos.

Nas  contrarrazões  (fls.  304/316),  arguiu  preliminar  de
não conhecimento do recurso por falta de impugnação dos fundamentos da
decisão e, no mérito, alegou que a rescisão do contrato se deu por culpa
dela Recorrente, por resultar inadimplente com as obrigações contratuais.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pela
rejeição da preliminar de não conhecimento e, no mérito, indicou o regular
prosseguimento do recurso (fls. 323/325).
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É o relatório. 

V O T O

Da preliminar de não conhecimento do recurso, arguido
nas contrarrazões.

Defende  o  Recorrido  que  a  apelação  não  impugna
especificamente os fundamentos da sentença, todavia, da análise da peça
recursal, constata-se claramente que as questões jurídicas enfrentadas na
sentença foram rebatidas pela parte, o que demonstra que preencheu os
requisitos do Art. 1.010, III, do CPC/2015:

Art.  1.010.  A apelação,  interposta por petição
dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
III  -  as  razões  do  pedido  de  reforma  ou  de
decretação de nulidade;

Portanto,  se  o  recurso  impugna  os  fundamentos  da
decisão, observou o requisito legal de admissibilidade.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do
recurso e passo a analisar o mérito da apelação.

Busca  o  Apelante  a  reforma  da  sentença  que  julgou
improcedente o pedido de revisão do Contrato de Participação no Fundo de
Instalação e Decoração do Shopping Center Iguatemi – Campina Grande.

Na  sua  ótica,  entende  que  o  contrato,  ao  não  admitir
direito de retenção e indenização pelas benfeitorias, na cláusula contratual
n.º 11.1,  violou a Lei  de Inquilinato,  especificamente no art.  45,  o qual
dispõe que:

Art. 45. São nulas de pleno direito as cláusulas
do  contrato  de  locação  que  visem a  elidir  os
objetivos da presente lei, notadamente as que
proíbam a prorrogação prevista no art. 47, ou
que afastem o direito à renovação, na hipótese
do  art.  51,  ou  que  imponham  obrigações
pecuniárias para tanto. 
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Todavia, comungo com o entendimento que se funda a
sentença, no sentido de que, nos contratos lojistas e empreendedores de
shopping  center,  prevalece  a  autonomia  da  vontade  a  as  condições
livremente pactuadas, conforme dispõe o art. 54 da Lei n.º 8.245/91:

Art.  54.  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.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI Nº
8.078/90. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
LEI DO INQUILINATO. LEI Nº 8.245/91.
1.  Esta  Corte  firmou  compreensão  de  que  o
Código de Defesa do Consumidor não é aplicável
aos contratos locativos.
2. Aos contratos de shopping center aplica-
se a Lei do Inquilinato (art. 54 da Lei nº
8.245/91).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 706.211/RS, Rel. Ministro PAULO
GALLOTTI,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
21/09/2006, DJ 05/11/2007, p. 387)

Ademais, não é nula a cláusula contratual que renuncia o
direito de retenção e indenização pelas benfeitorias (cláusula n.º 11.1, fl.
36/40), conforme entendimento pacificado no STJ, na Súmula n.º 335.

Nos contratos de locação, é válida a cláusula de
renúncia  à  indenização  das  benfeitorias  e  ao
direito de retenção.

Nessa ótica, e considerando o conteúdo das cláusulas do
contrato de fls. 30/35, está compatível que o Lei de Locações e Súmula n.º
335 do STJ, não vislumbro razão plausível para ensejar nulidade.
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A jurisprudência  do  STJ  já  enfrentou  a  matéria  sendo
firme no sentido de que as cláusulas contratuais são livremente pactuadas,
prevalecendo o princípio da autonomia.

Nesse sentido:

STJ-0611726)  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
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concorrência e da função social da empresa.
4.  RECURSO  ESPECIAL  PROVIDO.  (Recurso
Especial nº 1.409.849/PR (2013/0342057-0), 3ª
Turma do STJ, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino.
j. 26.04.2016, DJe 05.05.2016). 

RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  EMPRESARIAL.
LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER.
CLÁUSULA  CONTRATUAL  LIMITADORA  DO
VALOR  DA  REVISÃO  JUDICIAL  DO  ALUGUEL
MENSAL  MÍNIMO.  RENÚNCIA  PARCIAL.
VALIDADE.  PRESERVAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DO
PACTA SUNT SERVANDA.
1.  Ação  declaratória  de  nulidade  de  cláusula
contratual  cumulada com pedido  revisional  do
valor do aluguel mensal mínimo.
2. Recurso especial que veicula a pretensão de
que seja reconhecida a validade de cláusula de
contrato  de  locação  de  imóvel  situado  em
shopping center que estabelece critérios para a
revisão judicial do aluguel mensal mínimo.
3. O princípio do pacta sunt servanda, embora
temperado pela necessidade de observância da
função  social  do  contrato,  da  probidade  e  da
boa-fé,  especialmente  no  âmbito  das  relações
empresariais, deve prevalecer.
4.  A  cláusula  que  institui  parâmetros  para  a
revisão  judicial  do  aluguel  mínimo  visa  a
estabelecer o equilíbrio econômico do contrato e
viabilizar  a  continuidade  da  relação  negocial
firmada,  além  de  derivar  da  forma
organizacional dos shoppings centers, que têm
como  uma  de  suas  características  a  intensa
cooperação  entre  os  empreendedores  e  os
lojistas.
5.  A  renúncia  parcial  ao  direito  de  revisão  é
compatível  com  a  legislação  pertinente,  os
princípios  e  as  particularidades  aplicáveis  à
complexa modalidade de locação de espaço em
shopping center.
6. Recurso especial provido.
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(REsp  1413818/DF,  Rel.  Ministro  RICARDO
VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 14/10/2014, DJe 21/10/2014).

Portanto,  a Apelante não demonstrou razão plausível  a
ensejar a nulidade do contrato ou da cláusula contratual n.º 11.1, na qual
renunciou o direito de retenção e de indenização por benfeitorias.

Quanto  à  arguição  de  cobrança  de  luva  de  forma
camuflada, esta não restou comprova nos autos.

Frente  ao  exposto,  rejeitada  a  preliminar  de  não
conhecimento do recurso, no mérito, nego provimento à Apelação,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos  termos  do  art.  85,  §  11,  do  CPC/2015,  e
considerando  que  os  honorários  de  sucumbência  foram  fixados  em  R$
1.000,00, majoro a verba honorária para R$ 1.500,00.

É como voto 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o Doutor João
Batista  Barbosa  (Juiz  convocado para  substituir  o  Excelentíssimo Senhor
Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente ao julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

                    Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
           Relator
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